Prefeitura Municipal de Batayporã
Estado do Mato Grosso do Sul

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020
processo administrativo n° 080/2020.

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados o aviso do
ADENDO AO EDITAL mencionado em epígrafe, em respeito ao princípio da ampla concorrência, bem como os artigos 3,
inciso II da lei n. 10.520/2002 e art. 21 §4 da lei 8.666/1993.
1. DAS ALTERAÇÕES
1.1. Fica alterada a redação do texto referente ao item 3. do Anexo I Termo De Referência, indicando novas
especificações mínimas para atendimento do objeto, passando a vigorar com a seguinte alteração:
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO;
“Descrição mínima: 01(um) veículo “0”(zero) KM; de Fabricação Nacional/Mercosul; ano de fabricação 2020 modelo
2020; tipo Hatch; com 04 portas laterais; motor no mínimo 1.0 de 70 CV; na cor branca; movido á gasolina/álcool
(flex.); injeção eletrônica; tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros; com transmissão manual de
no mínimo 5 marchas á frente e 1 à ré; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; retrovisores externos nos dois
lados do veículo ; capacidade do bagageiro de no mínimo 230 litros; roda de aço de no mínimo aro 13; equipado
com: Ar condicionado; direção hidráulica; protetor de cárter; tapetes de borracha e demais equipamentos de série e
os exigidos pelo Código Brasileiro de Transito e demais itens e equipamentos exigidos pela Lei”.
2. DA SESSÃO.
2.1. A realização do certame passa a ser as 08 horas do dia 29 de setembro de 2020, tendo em vista a reabertura do
prazo legal, devida as alterações no modelo de proposta, observando o disposto em edital e suas alterações.
3. DEMAIS ASSUNTOS.
3.1. Todos os demais assuntos inerentes ao Edital e ao Termo de Referência, permanecem inalterados.
Batayporã - MS, 14 de setembro de 2020.
JOÃO FELIPE BARBOSA PERLIN
Pregoeiro
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