ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

“Cidade Poema”

Errata nº. 01 do Edital 011/2018:
EDITAL
Onde se lê:
5.1. - O preço total estimado pela Administração parta a aquisição do objeto deste pregão é
de R$ 1.320.976,80 (um milhão, trezentos e vinte mil, novecentos e setenta e seis reais e
oitenta centavos), conforme os valores constantes do TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO
II deste edital.
Ler-se-á:
5.1. - O preço total estimado pela Administração para a aquisição do objeto deste pregão é
de R$ 1.391.385,60 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e cinco
reais e sessenta centavos), conforme os valores constantes do TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II deste edital.

Onde se lê:
ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

2- ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS ESTIMADOS:
Item
1

Descrição do Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 3 CAMINHÕES
TOCO/TRUCK
Prestação de serviço de 3 caminhões toco/truck, com
PBT mínimo de 17 ton, equipados com caixa
compactadora de lixo, com carregamento traseiro, com
capacidade mínima de 15m³, com dispositivo de
monitoramento via satélite (GPS).

Qte
7920

Unid. Valor Unit. Valor Total
H
166,79
1.320.976,80

incluso nos serviços por conta da contratada:
motorista, combustível e manutenção.
Quantidade: 660 horas/mês
Contratação por um período de 12 meses

2.2.- O preço global estimado pela administração para aquisição do objeto deste edital é de
R$ 1.320.976,80 (um milhão, trezentos e vinte mil, novecentos e setenta e seis reais e
oitenta centavos).
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Ler-se-á:

ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

2- ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS ESTIMADOS:
Item
1

Descrição do Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 3 CAMINHÕES
TOCO/TRUCK
Prestação de serviço de 3 caminhões toco/truck, com
PBT mínimo de 17 ton, equipados com caixa
compactadora de lixo, com carregamento traseiro, com
capacidade mínima de 15m³, com dispositivo de
monitoramento via satélite (GPS).

Qte
7920

Unid. Valor Unit. Valor Total
H
175,68
1.391.385,60

incluso nos serviços por conta da contratada:
motorista, combustível e manutenção.
Quantidade: 660 horas/mês
Contratação por um período de 12 meses

2.1.- O preço global estimado pela administração para aquisição do objeto deste edital é de R$
1.391.385,60 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e
sessenta centavos).

São Fidélis, 08 de março de 2018.

Rogéria de Carvalho Quintãn
Secretário Municipal de Gestão e Recursos Humanos

