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ERRATA N'OI
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N' 47/2021 - PROCESSO N' 114/2021

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através do pregoeiro Eduardo rosé preze/e,
torna público aos interessados, no Processo de Licitação na modalidade Pregão E/et/ón/co n'
47Z202í, que tem por objeto a implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de
graxa, óleo lubrificante, agente líquido (ARLA 32), fluido de freio e liquido de arrefecimento
para manutenção dos veículos linha leve, média e pesada, motocicletas, máquinas agrícolas e
equipamentos rodoviários, atendendo às necessidades de todas as Secretarias e Departamentos
da Administração Municipal, diante da necessidade de adequação da qualificação económica
financeira das empresas o item 8.13.3, ''a'', passa a viger conforme segue:

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social vigente
já exigíveis e apresentados na forma da lei. vedada sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios. O balanço das sociedades anónimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação
no Diário Oficial

Diante da alteração. a Sessão Pública de Pregão Eletrõnico fica transferida para o dia 09 DE
AGOSTO DE 2021, às 09 HORAS, acessando exclusivamente por meio eletrõnico
www.comorasaovernamentais.qov.br. horário oficial de Brasília - DF

As demais condições estabelecidas no edital permanecem inalteradas

Pato Branco.21 dejulho de 2021

PREGOEIRO

Rua Caramuru. 271 . 85501-060 . Pato Branco . Paraná
Fone/Fax (46) 3220.1 544 www.patobranco.pr.gov.br



22/07/2021 Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADODOPARANA
PREFEITURA NIUNICIPAL DE PATO BRANCO h al',..

DEPART/\NIENTO DELICITAçõES
ERRATA N' OI EI)ITAL l)E I'REGÃO ELETRÓNICO N' 47/2021

PROCESSO N" 114/2021

O Município de Pato Branco, ZI/HSG 45099ó, através do
pregoeiro Edizai'do rosé preze/e, toma. .público aos
interessados, no Processo de Licitação na tnodalidade P/egão
E/e//'ó/rico m' 47/202/, que tem por objeto a implantação de
registro de preços para futura e eventual aquisição de graxa,
óleo lubrificante, agente líquido (ARLA 32), fluido de freio
e líquido de arrefecimento para manutenção dos veículos
linha leve, média e pesada, motocicletas, máquinas
agrícolas e equipamentos rodoviários, atendendo às
necessidades de todas as Secretarias e Departamentos da
Administração Municipal, diante da necessidade de adequação
da qualificação económica financeira das empresas o item
8.13.3, "a", passa a vigor conforme segue: - Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último
exercício social vigente, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios. O balanço das sociedades anónimas ou por açõcs
deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. Diante
da alteração, a Sessão Pública de Pregão Eletrõnico Rica
transferida para o dia 09 DE AGOSTO DE 2021, às 09
HORAS. acessando exclusivamente por meio cletrõnico
)õllxu:99JinizrilssexÊllla3)1Ê111alS:ggx:br, horário oficial dc
Brasília - DF. As demais condições estabelecidas no cdital
pcnnanecem inalteradas.

Pato Branco, 21 de julho de 2021

EDUARDOJOSÉGREZELE
Pregoeiro.

Publicado por:
Eduardo José Grezele

Código Identif'icador:6B2F2997

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 22/07/202 1 . Edição 23 12
A vcriHicação de autenticidade da matéria pode ser feita
nformando o código identificador no site:

http://www. diariomunicipal .com.br/amp/
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RCESSE NOSSO FIaVa SITE: ESPACOREGIOFIALCORI.BR

04.Alas róiçõob:80áisa
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

ERRATA N.e OI

EDITAL DE PREGÃO ELETRÕNICO Ne 50/2021

PROCESSO Ng 119/2021

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

AVISO D E LÍCITA ÇÃ O

EDITAL DE PREGÃO ELnRÕNICO Ne 51/2021

PROCESSO Ne 123/2021

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da

Naudfer/ Provensf, designada pel

Administração Municipal através da Portari

555/2021, torna público aos interessados, no Processo de

ilação na modalidade Pregão f/etrõnlco n.e SOHZ021,

que tem por objeto a Implantação de Registro de Preços

para futura, eventual e fracionada aquisição de mat

diversos para paisagísmo, insumos, equipamentos, mudas

de flores e hortaliças, frutíferas, plantas medicinais,

dimentares e aromáticas, em atendiment

idades das Secretarias Municipais de Agricultura,

Meio Ambiente e Educação e Cultura, que em razão da

:ssidade de adequação da Qualificação Econõmico-

se o item 7.13.3, "a', que passa a viger

tforme segue: - Balanço pata/mania/ e demonstrações

contábeís referentes ao $!!i©g.;gxercjçj& seçig!. já

exigíveis e apresentados na forma da legislação vigente,

edada sua substituição por balancetes ou balanços

provisórios. O balanço das sociedades anónimas ou por

ições deverá ser apresentado em publicação no Diário

Oficial. Considerando a alteração informada, o edital

passa a vigorar nos termos do Edital Retificado disponível

Www.xov.bi-/compras. Diante da alteração,

Sessão Pública de Pregão Eletrõnico fica transferida para

dia 05 DE AGOSTO DE 2021. ÀS 09 (NOVE) HORAS,

ll!!p$1//www:gQV.:bt/ÇQBIDrês, horário oficial de Brasa

DF. As demais condições estabelecidas no edital

g

b b

d t P mei

ad

O Município de Pato Branco. UA5G 450996, através do

pregoeiro Eduardo rosé Grezele, designado pel
Administração Municipal através da Portaria n.g 783/2021,

torna público aos interessados que realizará. licitação na

modalidade de Pregão Eletrõnico, dest;nado à paNícbação

de empresas de qua/quer porte, objetivando a Contratação

de empresa Prestadora de Serviços Especializados,

homologados pelo DCEA {Departamento de Controle do

Espaço Aéreo). para a operação da EPTA (Estação Prestadora

Serviços de Tráfego Aéreo). Categoria "A", atendendo às

necessidades do Aeroporto de Pato Branco - PR, Aeroporto

Municipal Juvenal Loureiro Cardoso (SAPO), est

rganizacional pertencente à Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Económico, conforme condições e demais

especificações estabelecidas no edital, sendo a licitação do

ipo "menorpreçoa. com critério de julgamento "menor preço

por item"l em conformidade com as disposições contidas na

.ei ne l0.520/2002, Decreto Municipal n9 8.574. de 01 de

\ovembro de 2019, Lei Complementar ng 123/2006

ições, Decreto ne 8.441, de 08 de janeiro de 2019 e

ibsidiariamente a Lei ng 8.666/1993 suas alterações e

demais legislações pertinentes à matéria. O preço máximo

!dmitido para cotação global do presente objeto é de PS

852.776,04 (oitocentos e cinquenta e dois mil setecentos e

setenta e seis reais e quatro centavosJ. O recebimento das

propostas, documentos de habilitação, abertura e disputa de

preços será exclusivamente por meio eletrõníco, no endereço:

l)ttpsi//www:gQy:br/ççnprê$, horário oficial de Brasília - DF,

lforme segue: A SESSÃO PUBLICA SE INICIARÁ &S 09

HORAS DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. O inteiro teor do

Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente jem

média digital) junto a Divisão de Licitações, na Prel

Municipal de Pato Branco, no horário de expediente. na Rua

Caramuru, nç 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pel

bçlp$1//!vww.xov:br/compras. Demais informações, fones:

l46) 3220-1511/1532/1534/1541, e-mai

b b

:ob t

Naudierl Provensi

Pregoeiro.

CONTRATO Ne. 164/2021
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Ne. 29/2021

PROCESSO LICITATÓR10 Ne. 50/20ZI
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2021

'Q DECONTR

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
CNPJ:9S.S89.289/0001-32

CONTRATADA: SAMUEL APOLINAR]O OLIBON] Pj: 26.817.485/000]

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação d
idos de assessoria de comunicação, compreendendo assessoria

prensa, análise editorial. auditoria de imagem. produção de matei
fotográfico, para o Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado

Pato Branco.21 dejulho de 2021

Eduardo rosé Grezele

Pregoeiro.

DO VALOR: R$ 28.B00,00 (vinte e oito mil e oitocentos reaisl

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 20 de julho de 2022

FORO: Comarca de Salto do Lontra - Paraná.

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 21 de julho de 202

JAIME DA SIRVA STAND
pf V

 
   

muUICÍPIÉp#iATO BriNCO
ERRATA N2 OI

EDITAL DE PREGÃO ELETRÕNICO N9 47/20ZI

PROCESSO Ng 114/2021

0 Município de paço Branco, UASG 45099fi, através do

pregoeiro Eduarda Jasé Grezele, torna público aos

rteressados, no Processo de .imitação na moda Jade

Pregão Eetrónico ng 47720ZI, que tem por objeto a

mplantação de registro de preços para futura e

?ventual aquisição de graxa, óleo lubrificante. agente l

líquido tAKLA 3z), fluido de freio e líquido de

arrefecimento para manutenção dos veículos linha

eve. média e pesada, motocicletas, máquinas l

agrícolas e equipamentos rQdQviárias. atendendo às

necessidades de todas as Secretarias e Departamentos

da Administração Municipal, diante da necessidade de

adequação da qua fixação econõrniça f nancei'a da$

empresas o item 8.13.3, "a", passa a vigor conforme

seguem Balança patrimonial e demonstrações

contábeís referentes ao Última exercício social

vigente. já exig fieis e apresentadas na forma da lei,

vedada sua substituição por balancetes ou balanços

provisórios. 0 balanço da5 SQC idades arÕnimas au

por ações deverá ser apresentado em pub ilação no

Diário oficial. Diante da alteração, a Sessão Pública de

?regão Eletrânico f ca transferida para o dia a9 DE

AGOSTO DE 2Q21. às 09 HORAS. acessando

exclusivamente por meio eletrõnico

L\ww.comnrasEovernamentais.m/.br. hoíár o ofic a

de Brasllia - DF. As demais Condições estabelecidas no

edital permanecem inalteradas. Pato Branco. 21 de

ulho de 2021

EduaFdo Josê Gfezele

PREGOEIRO



21/07/2021 EDITAL DE PREGÃO ELETRÓNICO N' 47/2021 PROCESSO N' 114/2021 l Município de Pato Branco
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=Menu Digite sua pesquisa

LICITAÇOES LICITAÇÕES/ EDITAL DE pitEGÃO ELETRÕNECO N" 47/202

VOCÊ ESTÁ EM: INÍCIO/

14/07/2021

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO
N' 47/2021 PROCESSO N'
114/2021

Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de graxa, óleo lubriõcante. agente líquido
yARLA 32), fluido de freio e líquido de arrefecimento para manutenção dos veículos linha leve, média e pesada,
motocicletas, máquinas agrícolas e equipamentos rodoviários, atendendo às necessidades de todas as Secretarias
e Departamentos da Administração Municipal

ANEXOS

Aviso 47 COMPRASNET ERRATA 01(8 kB)

47 - RP GRAXA. ÓLEO, LUBRIFICANTE.. (431 kB)

Aviso 47 COMPRASNET ERRATA 01

47 - RP GRAXA, ÓLEO, LUBRIFICANTE

Principaiscategot'ias



21/07/2021 Mural de Licitações Municipais

» TCEPR
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L 2ss

Detalhes processo licitatório

Entidade Executou l MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Ano'Kj2021

NO licitação/dispensa/inexigibilidade'K l 47

Modalidade'k l Pregão

Número edital/processo:

Contrato de Empréstimo

Instituição Financeira

t

Descrição Resumida do Objeto+ l Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de graxa.
óleo lubrificante. agente líquido (ARLA 32), fluido de freio e líquido de

arrefecimento para manutenção dos veículos linha leve, média e pesada,
motocicletas, máquinas agrícolas e equipamentos rodoviários, atendendo às

Forma de Avalição Menor Preço

Dotação Orçamentária+ l 0412041220002200200033903000

Preço máximo/Referência de preço - 1 541.220.20

Data de Lançamento do Edital l 14/07/2021

l Data da Abertura das Propostas l02/0a/202i l Data Registro

NOVA Data da Abertura das Propostas 09/08/202i l Data Registro

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

R$

14/07/2021

21/07/2021

ilá itens exclusivos para EPP/ME? Sim

Há cota de participação para EPP/ME?

Tratase de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? Não

i-lá prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Sim

ipaçao 0,00

CPr:8sõ9003978(Legou!)


