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ADENDO I 

 

PROCESSO Nº 036/2019 

MODALIDADE: PREGÃO Nº 022/2019  

 

Objeto: Registro de preços para futura e possível contratação de empresas 

fornecedora de peças automotivas, materiais elétricos, componentes e acessórios para 

veículos, originais de fábrica, para manutenção da frota do Município de São Bento Abade - 

MG / Poder Executivo. 

O Município de São Bento Abade – MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ Nº 17.877.176/00001-29, com sede administrativa na Rua Odilon Gadbem dos Santos, 100, Centro, 

São Bento Abade – MG, através de seu Pregoeiro, torna público o presente ADENDO ao edital referente 

ao Processo Licitatório nº 036/2019, na modalidade PREGÃO nº 022/2019, alterando o seguinte: 

 

1 - ITEM 2 – TERMO DE REFERÊNCIA: JUSTIFICATIVA  

1.1. Justifica-se a presente contratação para empresas fornecedora de peças automotivas, materiais 

elétricos, componentes e acessórios para veículos, originais de fábrica, para manutenção da frota do 

Poder Executivo, visando o bom estado de conservação e perfeito funcionamento dos veículos, para o 

uso no transporte dos serviços rotineiro organizados pela Prefeitura Municipal. Considerando que o 

Município não possui em sua frota veículos reservas, bem como oficina própria para manutenção e 

não trabalha com sistema de estoque a fim de se evitar o desperdício do dinheiro público, necessitando 

de agilidade, eficiência na manutenção de sua frota, se faz necessário a contratação de empresas 

fornecedoras das peças num raio máximo de até 100 km da sede do Município e que possua logística 

de entrega no prazo máximo de 5 (três) dias corridos. 

1.2. Diante da ambiguidade no prazo de entrega constante no edital, esclarece-se que o prazo a ser 

cumprido impreterívelmente é de 5 (cinco) dias corridos. 

 

2 - DATA DO CERTAME: fica alterada a data do certame e ficam desde já convocados a 

participar da abertura os licitantes interessados na data informada abaixo, e segue publicada a 

alteração conforme determinação da Lei 8666/93: 

Data: 05/08/2019 

Entrega dos envelopes até: 14 h 

Hora: 14 h e 30-  Abertura  

Local: Paço Municipal (Sala de Licitações)  

 

São Bento Abade, 24 de julho de 2019 

 

Natan Uiliam de Oliveira Alves 

Pregoeiro 


