AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 02
MUNICÍPIO DE ASTORGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018
O Pregoeiro do Município de Astorga-PR, no uso de suas atribuições legais; considerando, o ofício
encaminhado pelo Diretor do Departamento de Serviços Públicos, torna público a Retificação do Edital de Pregão
Presencial nº 016/2018, exclusiva para participação de Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e tendo por objeto a
contratação de empresa para fornecimento de veículo (Kombi ou similar), com capacidade mínima para 08
(oito) passageiros, com motorista habilitado, para transporte de alunos da rede municipal de ensino, que
moram na zona rural do Município de Astorga-PR, conforme segue:
- Onde se lê, na alínea “a” do item 8.1.3. do edital:

8.1.3. Quanto à qualificação econômica financeira:
a) Termo de abertura, termo de encerramento, balanço patrimonial, demonstrações do resultado
do exercício, lucros e prejuízos acumulados, todos extraídos do LIVRO DIÁRIO, registrado ou
autenticado pela Junta comercial, referentes ao exercício social de 2016, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada sua
substituição por balanço ou balancetes provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta;
- Leia-se:

8.1.3. Quanto à qualificação econômica financeira:
a) Termo de abertura, termo de encerramento, balanço patrimonial, demonstrações do resultado
do exercício, lucros e prejuízos acumulados, todos extraídos do LIVRO DIÁRIO, registrado ou
autenticado pela Junta comercial, referentes ao exercício social de 2017, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, vedada sua
substituição por balanço ou balancetes provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta;
- Permanecem ratificadas as demais informações constantes no Edital de Pregão Presencial nº
016/2018, inclusive a alterada no primeiro Aviso de Retificação, publicado no Diário Oficial do
Município – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ, no endereço eletrônico
www.diariomunicipal.com.br/amp, Edição 1.507, página 25, em 17/05/2018.
- Em razão da presente retificação, ficam alterados, o horário e data de entrega das propostas de
preços e documentos de habilitação, bem como a abertura das propostas de preços, conforme
cronograma a seguir:
 ENTREGA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO: até às 08:30 (oito horas e trinta
minutos) do dia 06 de junho de 2018, no setor de protocolos da Prefeitura do Município de Astorga-PR.
 ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: dia 06 de junho de 2018, às 09:00 (nove horas), no
Auditório da Prefeitura do Município de Astorga-PR.
Astorga, 17 de maio de 2018.

ROGÉRIO SCARAMELLO BARBOSA
Pregoeiro

