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MUNICÍPIO DEPATO BRANCO

AVIS O DECONTINUIDADE E ERRATANOOI

EDITAL DE CONCORRENCIA N' 18/2022 - PROCESSO NO 406/2022

O Município de Pato Branco. através da Presidente da Comissão Permanente de

Licitação, torna público aos interessados no processo de licitação na modalidade

Concorrência n' 18/2022, cujo objeto é a Implantação de Registro de Preços para futura e

fracionada aquisição e instalação de 90 (noventa) Abrigos para pontos de õnibus em

diversos locais do Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Engenharia e

Obras, Departamento de Trânsito e Setor de Transporte Coletivo, que diante dos
esclarecimentos encaminhados pelas interessadas em participar do certame, e das

alterações solicitadas pela Secretaria responsável, informa que, dar-se-á andamento ao
certame na fase em que se encontra

Considerando as alterações contidas na instrução do processo licitatório, retifica-se

os itens 2.2.1.1 e 2.2.1.2 do Edital e respectivos itens correspondentes nas minutas de Ata

de Registro de Preços e do Contratos Anexo IX, Memoriais Descritivos e Projetos, que
passam a viger conforme arquivos disponíveis no endereço br /.

Diante das alterações, o recebimento dos Envelopes no 01 (um). contendo os

Documentos de Habilitação, e dos Envelopes n' 02 (dois), contendo a Proposta de Preços.

dos interessados dar-se-á até as 09 HORAS, DO D/A í4 DE MARÇO DE 2023, junto aa

Protocolo de Licitações, anexo a Divisão de Licitação do Município de Pato Branco, na Rua

Caramuru, n' 271, Centro, CEP 85501-064, em Pato Branco PR. A abertura dos

Envelopes n' 01 (um) - Documentos de Habilitação, dar-se-á na sala de abertura de
licitações, às 09h15mín do mesmo dia

O Edital Retificado e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em média

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 pelo site:
Demais informações. fones: (46) 3220-1534. e-mail:

licita@patobranco.pr.gov.br/licitacao2@patobranco.pr.gov.br.

Pato Branco,27 dejaneiro de 2023

Presidente da Comissão Permanente de Licitação


