GOVdNO MUNlClIW.

QUI.EBlMOBIM
Cudando bem do Co!tIl;OO do Ceoro

Comissao de Ucila9ao

SEGUNDO ADEN DO AO EDITAL

PROCESSO L1CITAT6RI0 N2 07.002/2017-CP
MODALlDADE: CONCORRENClA PUBLICA
TIPO DE L1CITAO: MENOR PREC;:O GLOBAL
A Central de Licitaoes da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, com sede a Rua
Monsenhor Salviano Pinto, n2 707, bairro Centro, em Quixeramobim, Estado do Ceara, atraves da
Presidente da Comissao de Licitaao, faz saber a todos, que se acha aberto 0 presente ADENDO
AO EOITAL do Processo Licitat6rio n2 07.002/2017-CP, na modalidade Tomada de Preos,
conforme 0 que se segue:

1 - DAS ALTERA«;ClES DO EDITAL

ONDESELE:
4.2.3.7 - Indicaao do aparelhamento tecnico adequado e disponivel da empresa para a realizaao
do objeto desta licitaao, apresentando a relaao explicita dos mesmos que sao: veiculo com cesto
aereo com alcance de Bm e porta escada montado sobre caminhao de carroceria; caminhao
comercial equipado com guindaste; veiculo pequeno com 4 (quatro) portas; veiculo de pequeno
porte com carroceria aberta e cabine simples, atraves de declaraao formal expedida pela empresa

proponente, deixando c1aro a disponibilidade destes aparelhos e vinculaao ao futuro contrato,
devidamente assinada peio representante legal da empresa, sob pena cabiveis.
LEIA-SE:

4.2.3.7. Indicaao do aparelhamento tecnico adequado e de acordo com a apresentaao de

relaao explicita e da declaraao formal da sua disponibilidade para a realizao do objeto desta
licitaao que sao: veiculo com cesto aereo com alcance de Bm e porta escada montado sobre
caminhao de carroceria; caminhao comercial equipado com guindaste; veiculo pequeno com 4

(quatro) portas; veiculo de pequeno porte com carroceria aberta e cabine simples, atraves de
declara9ao formal expedida pela empresa proponente, deixando clare a disponibilidade destes
aparelhos e vincula9ao ao futuro contrato, devidamente assinada pelo representante legal da
empresa, sob pena cabfveis.

2 - DA NOVA DATA E HOAARIO DE ABERTURA
2.1 - A nova data e horario de abertura do certame devera ser publicada, conforme disciplina 0

art. 21,  42, da Lei n2 8.666/93. Nesse sentido, 0 aviso de publica9ao da nova data sera
disponibilizado nos mesmos locais e meios de publica9ao do primeire aviso de abertura do edita!.
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3 - DOS DEMAIS ASSUNTOS

3.1 - Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, nao mencionados neste ADENDO,
seguem 0 dlsposto no Edital.

Quixeramobim/CE, 04 de agosto de 2017.

Mirlla Mldanha Lima

Presidente da Comissao de Licitaao
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