AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 03
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 Anexo I, 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 zon a rural do Município
de Astorga-PR, conforme segue:
- Onde se lê, no item 4.1. do Anexo I:
4.1. A licitante proponente deverá apresentar juntamente com o envelope nº 01 – proposta de preços, os seguintes
documentos:
a) Carteira de Habilitação do Condutor – Categoria B para lotações que não excedam a 08 lugares, excluído o
motorista e Categoria D para lotações acima de 08 lugares, conforme disposição prevista no art. 143 do Código Nacional de
Transito;
b) Comprovação de Inspeção semestral do veículo conforme Art. 136, Inciso II do Código de Transito Brasileiro;
c) Certificado de Registro do Veículo (CRV) com ano de fabricação não inferior à 2012, em nome da empresa ou do
sócio proprietário, conforme Art. 121 do Código de Transito Brasileiro;
d) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) com ano de fabricação não inferior à 2012, em nome da
empresa ou do sócio proprietário, conforme Art. 130 do Código de Transito Brasileiro;
e) Cópia do Registro da empresa no D E R, conforme Decreto Estadual nº 1821/2000;
f) Comprovante de registro do veículo no D E R;
g) Atestado de visita emitido pelo Departamento Municipal de Serviços Públicos 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 trajetos e demais informações necessárias para a execução
do objeto.
- Leia-se:
4.1. A licitante proponente deverá apresentar juntamente com o envelope nº 01 – proposta de preços, os seguintes
documentos:
a) Carteira de Habilitação do Condutor – Categoria B para lotações que não excedam a 08 lugares, excluído o
motorista e Categoria D para lotações acima de 08 lugares, conforme disposição prevista no art. 143 do Código Nacional de
Transito;
b) Comprovação de Inspeção semestral do veículo conforme Art. 136, Inciso II do Código de Transito Brasileiro;
c) Comprovação de propriedade de veículo com ano de fabricação não inferior à 2011, em nome da empresa ou do
sócio proprietário, conforme Art. 121 do Código de Transito Brasileiro;
d) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo indicado na alínea “c” deste subitem, com ano de fabricação não
inferior à 2011;
e) Atestado de visita emitido pelo Departamento Municipal de Serviços Públicos 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 trajetos e demais informações necessárias para a
execução do objeto.
- Permanecem ratificadas as demais informações constantes no Edital de Pregão Presencial nº 016/2018, inclusive
a alterada no Aviso de Retificação nº 02, publicado no Diário Oficial do Município – DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS DO PARANÁ, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp, Edição 1.508, 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 18 de
junho de 2018, no setor de protocolos da Prefeitura do Município de Astorga-PR.
 ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: dia 18 de junho de 2018, às 09:00 (nove horas), no Auditório da
Prefeitura do Município de Astorga-PR.
Astorga, 04 de junho de 2018.

ROGÉRIO SCARAMELLO BARBOSA
Pregoeiro

