EMENDA
EDITAL Nº 02/CPP/2012
Comunicamos às empresas que já receberam o Edital em epígrafe, cuja
Modalidade é TOMADA DE PREÇOS, do Tipo Menor Preço Global, a
seguinte retificação no ANEXO I – Especificações do Objeto:
Onde se lê:
Outras características:
Entrada de ar no capô, caçamba de paredes duplas, protetor de caçamba, 2
(duas) alças na caçamba, protetor de cárter, gancho para reboque dianteiro,
bagageiro no teto com escada, protetor de para-choque dianteiro, engate
traseiro, cinta de reboque, com capota marítima. Ar condicionado, ar quente,
conjunto elétrico (vidros, travas). Alarme antifurto, abertura e fechamento das
portas e vidros por controle remoto. Faróis de neblina, Radio: CD/MP3,
Bluetooth e conexões USB. 05 (cinco) pneus 265/70/R16” ATR, Rodas 16” em
aço.
Devidamente equipado com todos os dispositivos de segurança exigidos no
Código de Trânsito Brasileiro, com seguro total por 12 meses, com as
seguintes coberturas:
Serviços: Assistência 24h
Vigência: 12 meses
Danos materiais para com terceiros: R$ 50.000,00
Danos corporais para com terceiros: R$ 100.000,00
Lotação Oficial de veículos: 05 pessoas
Morte por passageiro: R$ 10.000,00
Invalidez por passageiro: R$ 10.000,00
Vidro Protegido
Assistência Dia e Noite 400 Km
Antifurto
Acidentes Pessoais de Passageiros
Veículo devidamente regularizado com taxas pagas e EMPLACADO.

Leia-se:
Outras características:
Entrada de ar no capô, caçamba de paredes duplas, protetor de caçamba, 2
(duas) alças na caçamba, protetor de cárter, gancho para reboque dianteiro,
bagageiro de teto protetor de para-choque dianteiro, engate traseiro, cinta de
reboque, com capota marítima. Ar condicionado, ar quente, conjunto elétrico
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(vidros, travas). Alarme antifurto, bancos de couro com capas em neoprene.
Faróis de neblina, Radio: CD/MP3, Bluetooth e conexões USB. 05 (cinco)
pneus 225/75/R16” ATR, Rodas 16” em aço.
Devidamente equipado com todos os dispositivos de segurança exigidos no
Código de Trânsito Brasileiro, com seguro total por 12 meses, com as
seguintes coberturas:
Serviços: Assistência 24h
Vigência: 12 meses
Franquia reduzida
Danos materiais para com terceiros: R$ 50.000,00
Danos corporais para com terceiros: R$ 100.000,00
Lotação Oficial de veículos: 05 pessoas
Morte por passageiro: R$ 10.000,00
Invalidez por passageiro: R$ 10.000,00
Vidro Protegido
Assistência Dia e Noite 400 Km
Antifurto
Acidentes Pessoais de Passageiros
Veículo devidamente regularizado com taxas pagas e EMPLACADO.

Caso permaneçam dúvidas, gentileza contatar a Sra. Rose pelo telefone (65)
3664 1121 ou e-mail: licitacao@cppantanal.org.br e cpp@cppantanal.org.br.

Profa. Dra. Marinêz Isaac Marques
Presidente da Comissão de Compras e de Licitação
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