
PATOBRANCO
MUNICÍPIO DE

naDO DO PAMNÃ GABINnE DO PREFEITO

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

A V l S O DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL N' OI

EDITAL DE CONCORRENCIA N' 06/2022 - PROCESSO NO 142/2022

O Município de Pato Branco, através do Presidente da comissão Especial de

Licitação - Portaria n' 387/2022. torna pública aos interessados no processo de licitação na

modalidade Concorrência n' 06/2022, cujo objeto é a Contratação de Agência de

Propaganda e/ou Publicidade para prestação de serviços de publicidade e propaganda,

correspondente ao estudo, o planelamento, a conceituação, a concel)ção, a criação, a
execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de

publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, inclusive internet, atuando por
ordem e conta do Município de Pato Branco, em conformidade com as Leis Federais no
4.680/1965 e n' 12.232/2010 para atender as necessidades de todas as Secretarias da
Administração Municipal, que em resposta ao pedido de impugnação constante no protocolo

n' 452995/2022, ficam retificados os seguintes subitens do edital: Preârnbulol Itens: 3.3.2

3.3.31 9.41 9.11l 9.121 9.13.31 12.21 12.41 14.3.1.1, alínea CI 14.3.1.1.1; 14.3.2.3, alínea A:

15.4, alínea c, 17.4.1i 18.3i 19.1.3.1, alínea Ai 19.1.5, alínea Ai 24.1; ê4.6i 24.13i 24.61

31.11 31.1.1. Fica incluído o subitem 12.1.4.1.1 no editall e, ficam alterados os seguintes
subitens do anexo ll - Minuta Contratual: Cláusula 2', 111, alínea CI Cláusula 4', 1, alínea A;

Cláusula 9', 1, lv, vl, xl, xlll, xxlll, xxvl, xxxl, xxxvlll, alínea D, Liki Cláusula 17', 1
alínea A, e, V, alínea A.

As demais condições permanecem inalteradas

Considerando que as alterações acima citadas, não alteram sLibstancíalmente o

edital e a minuta do contrato, tratando-se apenas de esclarecimentos, correções de
numeração, sem alteração do plano de comunicação publicitária, permanecem a mesma
data e horário inicialmente designados para sessão pública

O edital com as alterações constantes podem ser verificados no endereço
www.patobranco.or.aov.br /.

Demais informações poderão ser obtidas através do telefone (46) 3220-
6088/3220-1 563. e-mail: esporte4@patobranco.pr gov.br/ imprensa@patobranco.pr.gov.br

Pato Branco,27 dejunho de 2022

Presidente da Comissão Especial de Licitação - Portaria n' 387/2022

Rua Caramuru, 271 ' 85.501-064. Pato Branco. Paraná


