MUNICÍPIO DE ASTORGA
AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 02
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018
O Pregoeiro do Município de Astorga-PR, no uso de suas atribuições legais; considerando,a solicitação do
Diretor do Departamentos de Serviços Públicos encaminhada em 26/09/2018; considerando, ainda, autorização
emitida pelo Secretário de Administração e Finanças; torna público a Retificação do Edital de Pregão Presencial
nº 037/2018, exclusivo para Micro Empresa e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, cujo objeto é a contratação de empresa para
recapagem de pneus para caminhão, microônibus, ônibus, máquinas e tratores agrícolas de diversos
departamentos, nos termos a seguir:
- Onde se lê, no item 7.3. do edital:
7.3. Não serão aceitas propostas que não contemplem todos os itens.
- Leia-se:
7.3. Serão aceitas propostas que não contemplem todos os itens.
- Onde se lê, no item 4 do anexo I do edital:
4 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIÇÃO: Nada Consta.
- Leia-se:
4 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIÇÃO:
4.1. A Licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços – Envelope nº 01, o seguinte
documento:
a) Certificado de qualidade emitido pelo INMETRO referente ao serviço de recapagem da proponente.
b) A não apresentação do documento exigido na aliena “a” implicará na desclassificação da proposta da
licitante.
- 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 10 de outubro de 2018, no setor de protocolos da Prefeitura do Município de Astorga-PR.
 ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: dia 10 de outubro de 2018, às 09:00 (nove horas), no Auditório
da Prefeitura do Município de Astorga-PR.
- Permanecem ratificadas e inalteradas as demais informações constantes no Edital de Pregão Presencial nº
037/2018.
- Torna-se sem efeitos o aviso de retificação publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no
endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp, Edição nº 1592, paginas 19 e 20, em 17/09/2018,
também publicado no portal da transparência e site do Município de Astorga-PR.
Astorga, 26 de setembro de 2018.

ROGÉRIO SCARAMELLO BARBOSA
Pregoeiro

