AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 02
MUNICÍPIO DE ASTORGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
O Pregoeiro do Município de Astorga-PR, no uso de suas atribuições legais; torna público a Retificação do
Edital de Pregão Presencial nº 015/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços
de instalação de equipamentos e monitoramento eletrônico mensal, conforme segue:
- Considerando, o estabelecido no inciso I, do artigo 48, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014; considerando, ainda, que o critério de julgamento ora estabelecido é o de menor
preço GLOBAL; fica retificado que o presente procedimento licitatório não é exclusivo para Micro Empresas
e Empresas de Pequeno Porte e sim para AMPLA CONCORRÊNCIA.
- Onde se lê, no item nº 4.1. do Anexo I do edital:
4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Atestado de visita emitido pelo Departamento Municipal de Obras do Município de Astorga-PR, até o dia
anterior ao dia previsto para o recebimento dos envelopes nº 01 e 02 e abertura do envelope nº 01, informando
que a licitante teve acesso à todos os locais e conhece todos os serviços que serão executados;
4.2. Atestado e/ou declaração de execução, emitido por pessoa jurídica de direito publico, exceto do órgão ora
licitante, ou privado, de prestação de serviços de instalação e monitoramento com semelhante complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior à ora licitada.
- Leia-se:
4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. A(s) Licitante(s) deverá(ão) apresentar juntamente com a Proposta de Preços – ENVELOPE Nº 01, os
seguintes documentos:
4.1.1. Atestado de visita emitido pelo Departamento Municipal de Obras do Município de Astorga-PR, até o dia
anterior ao dia previsto para o recebimento dos envelopes nº 01 e 02 e abertura do envelope nº 01, informando
que a licitante teve acesso à todos os locais e conhece todos os serviços que serão executados;
4.1.2. Atestado e/ou declaração de execução, emitido por pessoa jurídica de direito publico, exceto do órgão ora
licitante, ou privado, de prestação de serviços de instalação e monitoramento com semelhante complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior à ora licitada.
- Permanecem ratificadas as demais informações constantes no Edital de Pregão Presencial nº 015/2018,
inclusive a retificação constante 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 nº 1508, página 18, em 18/05/2018.
- 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 08 de junho de 2018, no setor de protocolos da Prefeitura do Município de Astorga-PR.
 ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: dia 08 de junho de 2018, às 09:00 (nove horas), no Auditório da
Prefeitura do Município de Astorga-PR.
Astorga, 23 de maio de 2018.

ROGÉRIO SCARAMELLO BARBOSA
Pregoeiro

