PODER EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL
17 DE SETEMBRO DE 2021 – XXXI – Nº 176 – JABOATÃO DOS GUARARAPES
LICITAÇÕES E CONTRATOS

EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DO
JABOATAO DOS GUARARAPES
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
(Edital alterado)
PROCESSO LICITATÓRIO N° 002.2021.PE.002.EMLUME – PE Nº 002/2021.
NATUREZA DO OBJETO: Serviço. OBJETO: Contratação de empresa para a
prestação de serviços de locação de automóveis tipo passeio, sem motorista, sem
combustível e com quilometragem livre; com até um ano de fabricação; inclusa
manutenção corretiva e preventiva e disponibilização de carro reserva; cor branca ou
cinza; motorização 1.0 ou superior; direção elétrica ou hidráulica; freios ABS; airbag
conforme legislação de trânsito; mínimo 04 portas para acesso aos passageiros; motor
movido a gasolina e etanol (flex); ar condicionado; travas elétricas em todas as portas;
som AM/FM, antena e auto falantes instalados; pneus novos, incluindo estepe, chaves
de roda, macaco, triângulo e demais equipamentos com todos os itens de segurança
exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN); documentação em dia e em
ordem; cobertura de seguro total e assistência 24h; rastreadores GPS com
monitoramento. O Edital publicado originalmente em 01 de Setembro de 2021 foi
alterado em virtude de ajustes no seu corpo e nos anexos. O valor estimado do
contrato a ser celebrado será sigiloso, nos moldes do art. 34 da Lei Federal n°
13.303/16 (Lei das Estatais). Recebimento das propostas até: 30/09/2021, às 09:15h.
Abertura das propostas: 30/09/2021, às 09:30. Início da disputa: 30/09/2021, às
10:00h. Horário Local. Sistema Eletrônico: COMPRASNET – CÓD UASG 927649. Edital
e os anexos poderão ser obtidos no portal do COMPRASNET: www.comprasnet.gov.br
ou no portal da EMLUME: www.emlume.com.br. Demais informações pelo e-mail:
licitacoes@emlume.com.br. Jaboatão dos Guararapes, 16 de Setembro de 2021. José
Victor Figueiredo de Lucena. Pregoeiro.

