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Rua XV de Novembro, 261 / Centro / C.E.P. 13780.000 

 

Rerratificação: Referente ao Edital de Pregão 33/2017

Processo Licitatório: 53/2017 

Modalidade: Pregão Presencial Nº 33/2017

 

A Prefeitura Municipal de Divinolândia/SP, por meio do Chefe do Poder Executivo, torna público, a todas as 
empresas interessadas em participar do referido certame, que tem como objeto a Contratação de empresa para 
prestação de serviços de gerenciamento de 
meio de implantação e operação de um sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão de controle de 
pagamento micro processado - CHIP personalizado com a logomarca oficial do
na Rede de Postos de Abastecimento particulares credenciados, para a distribuição de combustíveis 
(etanol), gasolina comum, óleo diesel comum e S
de diesel, filtros de ar, trocas de pastilhas de freio e agente redutor de poluição ARLA 32, para a frota de veículos 
automotores da Prefeitura Municipal de Divinolândia 
com as seguintes alterações:   

- Alteração do preâmbulo; 

- Alteração do item 1; 

- Alteração do Anexo I;  

- Alteração do Anexo II;  

- Alteração do Anexo IV; 

- Alteração do Anexo V;  

-Alteração na data de realização do mesmo para o dia 

Considerando as alterações acima elencadas, ficam reabertos os prazos para abertura dos envelopes sendo: 

Entrega dos envelopes de proposta e habilitação: 

Realização da sessão pública: 05/09/2017

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do re

O conteúdo rerratificado poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Divinolândia
horário das 08h00min as 11h00min e 13h00min as 17h00min horas junto ao departamento de licitação ou no site 
www.divinolandia.sp.gov.br.  

Publique-se 
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RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 

Rerratificação: Referente ao Edital de Pregão 33/2017 

Modalidade: Pregão Presencial Nº 33/2017 

A Prefeitura Municipal de Divinolândia/SP, por meio do Chefe do Poder Executivo, torna público, a todas as 
empresas interessadas em participar do referido certame, que tem como objeto a Contratação de empresa para 
prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis de veículos e manutenção preventiva por 
meio de implantação e operação de um sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão de controle de 

CHIP personalizado com a logomarca oficial do município 
na Rede de Postos de Abastecimento particulares credenciados, para a distribuição de combustíveis 
(etanol), gasolina comum, óleo diesel comum e S-10, lubrificante hidráulico (óleo 68), trocas de fil
de diesel, filtros de ar, trocas de pastilhas de freio e agente redutor de poluição ARLA 32, para a frota de veículos 
automotores da Prefeitura Municipal de Divinolândia - SP, a rerratificação do Edital do Pregão Presencial 33/2017 

Alteração na data de realização do mesmo para o dia 05/09/2017 às 09h00min. 

onsiderando as alterações acima elencadas, ficam reabertos os prazos para abertura dos envelopes sendo: 

Entrega dos envelopes de proposta e habilitação: 05/09/2017 

05/09/2017. 

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do referido edital. 

O conteúdo rerratificado poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Divinolândia-SP de segunda a sexta feira no 
horário das 08h00min as 11h00min e 13h00min as 17h00min horas junto ao departamento de licitação ou no site 

Naief Haddad Neto 

Prefeito Municipal 
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A Prefeitura Municipal de Divinolândia/SP, por meio do Chefe do Poder Executivo, torna público, a todas as 
empresas interessadas em participar do referido certame, que tem como objeto a Contratação de empresa para 

abastecimento de combustíveis de veículos e manutenção preventiva por 
meio de implantação e operação de um sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão de controle de 

município - que possam ser utilizados 
na Rede de Postos de Abastecimento particulares credenciados, para a distribuição de combustíveis - álcool hidratado 

10, lubrificante hidráulico (óleo 68), trocas de filtro de óleo, filtros 
de diesel, filtros de ar, trocas de pastilhas de freio e agente redutor de poluição ARLA 32, para a frota de veículos 

SP, a rerratificação do Edital do Pregão Presencial 33/2017 

onsiderando as alterações acima elencadas, ficam reabertos os prazos para abertura dos envelopes sendo:  

SP de segunda a sexta feira no 
horário das 08h00min as 11h00min e 13h00min as 17h00min horas junto ao departamento de licitação ou no site 


