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EDITAL DE PREGÃO ELETRÕNICO NO 93/2022 - PROCESSO NO 178/2022

Após análise aos pedidos de impugnação das empresas CS Bus//, C/ficar .A/ugue/ de
Ve/cu/os e Un/das Ve/cu/os Espec/a/s o Município de Pato Branco, C/ASG 450996, por meio da
pregoeira Tha/s l.ove, designada pela Administração Municipal através da Portaria n.' 1218/2021
torna público aos interessados, no Processo de Licitação na modalidade Pregão E/efrõn/co o.o
93/2022, que tem por objeto a Implantação de Registro visando a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de locação de veículos, tipo hatch, tipo sedan, tipo picape (pack
up) leve e picape (pack up) pesada, sem condutor. sem combustível e com seguro. por quilometragem
livre, para atendimento as Secretarias do Município e seus Departamentos, que diante da
manifestação da Secretaria requisitante, por meio do Memorando n.' 144/20221 ficam alteradas as
seguintes informações do Edital, passando a viger conforme segue:

Itens 14.2 e 14.8 do Edital, bem como itens 2.1 do Anexo l
redação na minuta da Ata de Registro de Preços:

Termo de Referência a respectiva

14.2 - A Contratada deverá habilitar o sistema de locação e uso dos veículos em até 72 (setenta e
duas) horas contadas da assinatura da contrato
14.8 - A contratada deverá disponibilizar o veículo solicitado pela contratante em prazo não superior a
72 (setenta e duas) horas, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por parte da
contratada

Item 2.1 do Termo de Referência, alterando o descritivo dos itens, conforme segue

Descrição
Locação de veículo tipo hatch, motor com potência mínima de 75cv jetanoÍÕu 72cv (gaste na)
sem condutor, sem combustível, com manutenção preventiva e/ou corretiva e seguro, com 04
portas laterais.. .biocombustível (gasolina/álcool), dlreção hidráulica ou elétrica. freio ABS, airbag
duplo, ar condicionado. vidro elétrico, trava elétrica, compartimento de carga, ano de fabricação no
mínimo 2019 modelo 2020. desembaçador no vidro traseiro, rádio am/fm com saída usb. cor

Locação de veículo tipo sedan, motor com potência mínima de 102cv (etanoD ou 100cv (gago Irra)
sem condutor. sem combustível, com manutenção preventiva e/ou corretiva e seguro, com 04
portas laterais. biocombustível (gasolina/álcool), direçãa hidráulica ou elétrica, freio ABS. airbag
duplo. ar condicionado, vidro elétrico. trava elétrica. compartimento de carga, ano de fabricação no
mínimo 2019 modelo 2020, desembaçador no vidro traseiro, rádio am/fm com saída usb. cor

Locação de veicula utilitário tipo pickup leve, matar com potência mínima de 102cv (e anos ou
100cv (gasolina), sem condutor, sem combustível, com manutenção preventiva e/ou corretiva e
seguro. com 02 portas laterais, bíocombustível (gasolina/álcool>, direção hidráulica ou elétrlca. freio
ABS, airbag duplo, ar condicionado. vidro elétrico, trava elétrica, compartimento de carga, ano de
fabricação no mínimo 2019 modelo 2020. desembaçador no vidro traseiro, rádio am/fm com saída
usb. cor branca
Locação de veículo utilitário tipo pickup pesada, motor com potência mín ma de 175cv (d eseD sem
condutor, sem combustível, com manutenção preventiva e/ou corretiva e seguro. com 04 portas
laterais, motor a diesel, 4x4, direção hidráulica ou elétrica, freio ABS, airbag duplo, ar condicionado
vidro elétrico, trava elétrica, compartimento de carga, ano de fabricação no mínimo 2019 modelo
2020, desembaçador no vidro traseiro. rádio am/fm com saída usb. cor branca
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Diante das alterações, a Sessão Pública de Pregão Eletrõnico fica transferida para às 09
HORAS DO DIA 13 DE JULHO DE 2022, acessando exclusivamente por meio eletrõnico

. horário oficial de Brasília - DF

O Edital Retificado e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto
a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua
Caramuru, n' 271, Centro. em Pato Branco - PR, ou pelos cites: www.oatobranco.pr.aov.br /

Demais informações, fones: (46) 3220-1534. e-mail
licita@patobranco.pr.gov.br.

As demais condições estabelecidas no edital permanecem inalteradas.

Pato Branco,23 dejunho de 2022
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