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PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA
T-A: Nº. 090/2020

O-aquisições de peças e acessórios automotivos

M-PREGÃO ELETRÔNICO

A-dia 11/11/2020, às 09:00 horas

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/2020 – PROCESSO Nº. 
090/2020 – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 031/2020 

TIPO: Menor Preço Por Lote, representado pelo maior percentual de desconto único, 
incidente sobre a Média dos Preços de venda ao consumidor de cada item, sendo utilizado 
como base a tabela de preços do sistema AUDATEX, obtido no endereço eletrônico 
https://login.audatex.com.br/. O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, avisa aos 
interessados que fará realizar licitação no dia 11/11/2020, às 09:00 horas, na Sala de 
Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 – Centro – Clevelândia – Pr., na modalidade 
de Pregão, na forma Eletrônica, através da plataforma do licitacoes-e.com.br, do Banco 
do Brasil, sendo que o referido processo contém itens destinados exclusivamente às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e itens abertos para ampla concorrência, 
tendo por objeto o: “registro de preços para eventuais e futuras aquisições de peças e 
acessórios automotivos, visando o atendimento da frota municipal, através do maior 
percentual de desconto, sobre a tabela de preços do sistema AUDATEX”, pelo prazo 
de 12 (doze) meses, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de 
Referência anexo “I” do edital. OBS: O edital encontra-se à disposição dos interessados, 
no edifício da Prefeitura Municipal de Clevelândia, no endereço acima mencionado, 
no período das 08:00 horas às 12:00 horas, em dias úteis, nos sites www.clevelandia.
pr.gov.br; e, www.licitacoes-e.com.br, ou ainda, pode ser solicitado através dos e-mails 
licitacoes.clevelandia@gmail.com e/ou licitacoes@clevelandia.pr.gov.br. Clevelândia, 26 
de outubro de 2020. DIONATAN R. C. DE OLIVEIRA PREGOEIRO
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