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FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA – FATEC 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 

1º ADENDO A TOMADA DE PREÇOS  Nº. 2013/3070058-03 

 

Vimos por meio deste, comunicar que a Licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS Nº 2013/3070058-03 para a AQUISIÇÃO DE VEÍCU LO, PARA O PROJETO 

3.07.0058 conforme descrição completa no anexo IV , com data de abertura prevista 

para o dia 06/09/2013, às 14:00h , passa a ter as seguintes alterações: 

 

1. Alteração do Anexo IV da Licitação. 

O presente Adendo altera o anexo IV do Edital da licitação: 

 

 - Onde se lê “Veículo de fabricação nacional, na cor Branca, ano 2013 e 

modelo 2013, 0 km, motor 1.4, no mínimo 80 CV, bicombustível para álcool e gasolina, 

transmissão mecânica, capacidade de carga para no mínimo nove passageiros, equipado com 

pneus e estepe radiais 185R14, cinto de segurança para todos os passageiros, apoio de 

cabeça para os bancos, retrovisor interno, omobilizador eletrônico, porta lareal corrediça, pneu 

reserva, extintior de incêncio, chave de rodas, macaco, proteção de motor e tapetes.”. 

  

- Lê se “ Veículo de fabricação nacional, na cor Branca, ano 2013 e modelo 2013, 0 

km, motor 1.4, no mínimo 80 CV, bicombustível para álcool e gasolina, direção hidráulica e ar 

condicionado , transmissão mecânica, capacidade de carga para no mínimo nove 

passageiros, equipado com pneus e estepe radiais 185R14, cinto de segurança para todos os 

passageiros, apoio de cabeça para os bancos, retrovisor interno, imobilizador eletrônico, porta 

lateral corrediça, pneu reserva, extintor de incêndio, chave de rodas, macaco, proteção de 

motor e tapetes.”.  

 
2. Alteração da Data de abertura: 

O presente Adendo altera a Data de Abertura dos envelopes para: 
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1ª. Abertura – dia 12/09/2013, ás 14:00 h (envelope  n. 01) 

2ª. Abertura – dia 19/09/2013, ás 14:00 h (envelope  n. 02) 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

 

Santa Maria, 23 de Junho de 2013. 

 

Geison Roso Berlezi 

Presidente Substituto da Comissão de Licitações 


