PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ASTORGA
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE ASTORGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017
O Pregoeiro do Município de Astorga-PR, no uso de suas atribuições legais; torna público a Retificação do
Anexo I do Edital de Licitação referente ao Pregão Presencial nº 009/2017, exclusivo 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, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições de
mudas de plantas ornamentais, mudas de arboraização urbana, composto orgânico e substrato florestal, da
frota municipal, conforme segue:
- Onde se lê, no item nº 04, do Anexo I do Edital:
4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar desta licitação apenas as Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, cujo
ramo seja compatível com o objeto ora licitado, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos.
4.2. A(s) Licitante(s) que apresentar(em) proposta(s) para os itens constantes nos lotes nº 01 e/ou nº 02,
deverá(ão) apresentar juntamente com a proposta de preços (ENVELOPE Nº 01), os seguintes documentos:
a) Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM ou protocolo do pedido para o referido
registro;
b) Comprovação de possuir um responsável técnico com graduação em Agronomia ou Engenharia
Florestal;
b.1.) A comprovação de vínculo do responsável técnico poderá ser realizada mediante
apresentação de Registro em Carteira, ou Contrato de Prestação de Serviço, ou ainda, se o responsável
técnico for sócio da empresa.
- Leia-se:
4 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar desta licitação apenas as Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, cujo
ramo seja compatível com o objeto ora licitado, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos.
4.2. A(s) Licitante(s) que apresentar(em) proposta(s) para os itens constantes nos lotes nº 01 e/ou nº 02,
deverá(ão) apresentar juntamente com a proposta de preços (ENVELOPE Nº 01), os seguintes documentos:
a) Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM ou protocolo do pedido para o referido
registro;
b) Comprovação de possuir um responsável técnico com graduação em Agronomia ou Engenharia
Florestal;
b.1.) A comprovação de vínculo do responsável técnico poderá ser realizada mediante
apresentação de Registro em Carteira, ou Contrato de Prestação de Serviço, ou ainda, se o responsável
técnico for sócio da empresa.
c) A licitante vencedora dos itens constantes no lote nº 01 ficará responsável pela preparação do solo e
Plantio das Forrações.
OBS: Considerando a presente retificação, ficam alterados o horário e data de entrega das propostas de
preços e documentos de habilitação, bem como abertura dos envelopes contendo as propostas de
preços, conforme cronograma abaixo:
ENTREGA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO: até às 8:30 (Oito horas e trinta minutos) do
dia 31/03/2017, no Setor de Protocolos da Prefeitura do Município de Astorga-PR.
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: dia 31/03/2017, às 09:00 (Nove horas), no Auditório da
Prefeitura do Município de Astorga-PR.

Astorga, 17 de março de 2017.
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