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ERRATA DE LICITAÇAO
PROCESSO LICITATORIO nº. 016/2020
PREGÃO-REGISTRO DE PREÇOS nº. 012/2020:
O Departamento Municipal de Agua e Esgoto de Monte Carmelo doravante denominado DMAEMonte Carmelo, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 232
de 02 de janeiro de 2020, torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao
edital do PREGÃO PRESENCIAL-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 013/2020, tipo
Menor Preço por Item, relativo ao Processo nº: 016/2020, contendo as seguintes alterações ao
instrumento convocatório: - Na descrição do objeto:
Anexo I – TERMO DE REFERENCIA
Onde se lê: “Veículo: Tipo Automóvel Hatch:
Fabricação: Nacional; Ano fabricação: mínimo 2020; Modelo: mínimo 2020; com 05 lugares
incluindo o motorista; zero km; cor sólida, branco; motor mínimo 1.4; motor bicombustível
(álcool/gasolina);- câmbio mínimo de 05 marchas a frente e uma a ré; 05 portas; rodas de aro de no
mínimo 14” de aço incluindo o estepe; direção assistida (hidráulica, eletro-hidráulica, elétrica); ar
condicionado; tapetes de borracha para o interior; vidros elétricos nas quatro portas; injeção
eletrônica multiponto sequencial; porta malas mínimo 260 litros; câmbio mecânico; com todos os
acessórios que atendam ao código nacional de trânsito, principalmente quanto a segurança;
Garantia: mínima de 12 meses sem limite de quilometragem.
Demais especificações:
I) Zero quilômetro; será considerado veículo novo (zero quilômetro) o veículo antes do seu registro e
licenciamento (Deliberação do CONTRAN nº 64, de 30 de maio de 2008);
Il) Demais itens e acessórios de segurança exigidos por lei.
Il) Demais itens e acessórios de segurança exigidos por lei”
Leia-se: “Veículo: Tipo Automóvel Hatch:
Fabricação: Nacional; Ano fabricação: mínimo 2020; Modelo: mínimo 2020; com 05 lugares
incluindo o motorista; zero km; cor sólida, branco; motor mínimo 1.0; motor bicombustível
(álcool/gasolina);- câmbio mínimo de 05 marchas a frente e uma a ré; 05 portas; rodas de aro de no
mínimo 14” de aço incluindo o estepe; direção assistida (hidráulica, eletro-hidráulica, elétrica); ar
condicionado; tapetes de borracha para o interior; vidros elétricos nas quatro portas; injeção
eletrônica multiponto sequencial; porta malas mínimo 260 litros; câmbio mecânico; com todos os
acessórios que atendam ao código nacional de trânsito, principalmente quanto a segurança;
Garantia: mínima de 12 meses sem limite de quilometragem.
Demais especificações:
I) Zero quilômetro; será considerado veículo novo (zero quilômetro) o veículo antes do seu registro e
licenciamento (Deliberação do CONTRAN nº 64, de 30 de maio de 2008);
Il) Demais itens e acessórios de segurança exigidos por lei.
Il) Demais itens e acessórios de segurança exigidos por lei”
Tendo em vista que a alteração supracitada interfere na elaboração da proposta, fica definida nova
data de realização do Pregão Presencial, para o dia 15 de dezembro de 2020, em sessão pública

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
___________________CNPJ 22.604.896/0001-50_____________________
- AUTARQUIA DE UTILIDADE PÚBLICA –
Fone PABX (34) 3842-2595 - e-mail: licitacao@dmae.montecarmelo.mg.gov.br
Av. Olegário Maciel, 480 - CEP 38.500.000 – Monte Carmelo - Minas Gerais
presencial, a partir das 14h00min (horário de Brasília-DF), na sede administrativa do DMAE-Monte
Carmelo, localizada na Avenida: Olegário Maciel, nº: 480, bairro: batuque, Monte Carmelo-MG.
Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licitação e seus anexos,
permanecem inalterados.
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