
 
    EDITAL N° 084,  de 12 de maio de 2020. 
 

 
PROCESSO N.º 067/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° ML/010/2020. 
TIPO: MENOR PREÇO. 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 083, de 12 de maio de 
2020,  para alterar descrição do objeto. 

 
 O Município de Mato Leitão, por intermédio da Secretaria Muni-

cipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento, mediante o Pregoeiro 
Evandro Luis Lenhart, designado pela Portaria n.º 137/2015, torna público, para 
conhecimento dos interessados, a alteração no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
ML/010/2020, do tipo MENOR PREÇO, deflagrado através do Edital n° 083, de 04 
de maio de 2020, que se realizará através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme segue: 

 
   1.0  Fica alterada a descrição do Termo de Referência objeto 
do Edital n° 083/2020, no item 04.1, que passa a viger conforme segue: 

 
04.01. O lote 01 (um) é composto de 01 (um) veículo sedan novo, zero KM, com as seguin-

tes características construtivas:  

 

- 01 veículo de passeio, zero KM, cor branca, tipo Sedan, bicombustível, direção hidráuli-

ca/elétrica, 4 portas, capacidade 5 lugares, com freio ABS e Airbag Duplo, câmbio manual 

ou com opção de troca manual, distância mínima de 2.370mm entre eixos, motorização 1.0 

ou superior, potência superior a 100 cv, trio elétrico (trava, vidro nas 4 portas, alarme), ar 

condicionado, protetor do cárter, jogo de tapetes, chave reserva, porta malas com capacidade 

superior a 450 litros. Obs.: todos os equipamentos obrigatórios pelo CONTRAN e demais 

itens de série e acessórios originais e standart do fabricante. 

 
   2.0 Em conseqüência, fica alterada a data da sessão públi-
ca, que passa a ser o dia 25 de maio de 2020, com início as 09h00min. As propos-
tas deverão ser apresentadas até as 08h50min do mesmo dia. 
 
   3.0 Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusu-
las do Edital n°. 083, de 04 de maio de 2020. 
 

 Mato Leitão,  RS,  12 de maio de 2020. 
 
 

EVANDRO LUIS LENHART 
  PREGOEIRO 


