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 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

ERRATA 01 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2022 - PROCESSO Nº 402/2022 

 

 
O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da pregoeira Naudieri Provensi, 

designada pela Administração Municipal através da Portaria n.º 734/2022, torna público aos 
interessados, no Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 186/2022, que tem por 
objeto a Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 01 (um) veículo utilitário, modelo pick-up 
(picape), tipo camionete, capacidade mínima de 02 (dois) lugares, novo, zero quilômetro, com 
primeiro emplacamento para o município de Pato Branco – PR, com fabricação/modelo 2022/2022 ou 
superior para atender a Emenda Impositiva nº 09/2020 e PL 186/2020. Veículo destinado a 
contemplar às necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que diante da manifestação 
do setor de Planejamento de Contratações altera-se o descritivo do item descrito abaixo, passando a 
ser: 

 

Item Qtde Und Descrição Valor UN Valor Total 

1 1 Un 

Veículo utilitário com carroceria tipo pick-up 
(picape) com as seguintes especificações 
mínimas: veículo novo, zero quilômetro, com 
primeiro emplacamento para o município de 
Pato Branco – PR; ano/modelo 2022/2022 ou 
superior, com cabine simples; na cor branca; 
com capacidade mínima de 02 (dois) lugares 
incluso motorista; com motorização mínima 
1300 cilindradas; com potência líquida 
máxima de no mínimo 84 CV; com 
capacidade de carga na caçamba de no 
mínimo 650 kg; com comprimento de no 
mínimo de 4,40 metros; com distância entre-
eixos de no mínimo 2,70 metros; com tanque 
de combustível de no mínimo 55 litros de 
armazenamento; com freios dianteiros por 
acionamento a disco e traseiros por 
acionamento a tambor ou a disco ; com 
sistema de freio ABS com sistema 
antitravamento e EBD distribuição eletrônica 
de frenagem; com protetor de caçamba; com 
luz para iluminação da caçamba; com 02 
(duas) portas; com direção hidráulica ou 
elétrica; com vidros elétricos; com travas 
elétricas nas portas; com jogo de tapetes de 
borracha; com 05 (cinco) pneus novos aro 15 
ou superior; com combustível flex 
(etanol/gasolina); com ar condicionado de 
fábrica; com todos equipamentos e 
acessórios exigidos pelo CONTRAN; com 
manual de instruções escrito em língua 
portuguesa; com garantia de fábrica de no 
mínimo 12 (doze) meses. 

102.214,85 102.214,85 

 
Considerando a alteração informada, o edital passa a viger nos termos do Edital Retificado 

disponível nos sites www.patobranco.pr.gov.br / https://www.gov.br/compras/pt-br/.  
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Diante das alterações, a Sessão Pública de Pregão Eletrônico fica transferida para às 09 
(NOVE) HORAS DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 , acessando exclusivamente por meio 
eletrônico - https://www.gov.br/compras/pt-br/, horário oficial de Brasília - DF. Demais informações, 
fones: (46) 3220-1541/1532, e-mail: licita2@patobranco.pr.gov.br.  

As demais condições estabelecidas no Edital permanecem inalteradas.  
 
 

Pato Branco, 24 de novembro de 2022. 
 
 
 

Naudieri Provensi 
                                                              Pregoeira  


