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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 016/2014 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais, especialmente o disposto na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 

subsidiada pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 

Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelos decretos 

municipais n° 162/2005 e nº 103/2006, resolve RETIFICAR o Edital nº 007/2014 do 

Pregão Presencial nº 005/2014 como segue: 

 

1. Alterar na página 01 o Item VII - Finalidade da licitação/objeto: ficando com a 

seguinte redação: “Contratação de empresa para Reforma do motor da Motoniveladora 

Caterpillar 120G ano 1991, com fornecimento de peças e mão de obra”.  

2. Alterar o Item 1.1. - Do Objeto: ficando com a seguinte redação: “Constitui objeto 

do presente, a contratação de empresa para a prestação de serviços de oficina mecânica, com 

fornecimento de peças e mão de obra, para reforma do motor 3304 da 

MOTONIVELADORA marca CATERPILLAR, modelo 120G, Ano fabricação 1991, de 

propriedade do Município de São Vicente do Sul, conforme descrição no Termo de 

Referência, Anexo I do presente edital”. 

3. Alterar no Anexo I - Termo de Referência/Modelo de Proposta, Item 1: ficando 

com a seguinte redação: “Reforma Geral motor 3304 Motoniveladora Caterpillar 120G Ano 

Fabricação 1991”. 

4. Alterar no Anexo VII - Minuta do Contrato, item 1.1.: ficando com a seguinte 

redação: “Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços de oficina mecânica, 

com fornecimento de peças e mão de obra, para reforma do motor 3304 da 

MOTONIVELADORA marca CATERPILLAR, modelo 120G, Ano fabricação 1991, de 

propriedade do Município de São Vicente do Sul”. 

 

Os demais termos do Edital permanecem conforme a redação original. 

 

 

 

São Vicente do Sul, 17 de março de 2014. 

 

 

 

FERNANDO DA ROSA PAHIM 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

Este edital de retificação foi examinado 

e aprovado em ____/____/_________. 

 

_____________________ 

Rosa Maria P. Pedroso 

Procurado Jurídica Municipal 

OAB nº 82156 


