PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE REATIVAÇÃO DO CERTAME
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2018 - PMM
PROCESSO Nº 080/2018 – PMM
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM E SEM
CONDUTOR E VAN.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, designada sob Decreto nº 162/2018 de
26/03/2018, no uso de suas atribuições legais tendo em vista a suspensão do certame, torna
público a REATIVAÇÃO E RETIFICAÇÃO do certame referente edital epigrafado,
prorrogando a data de abertura do certame para o dia 20/06/2018 às 09h00min, conforme
abaixo:
NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA:
2.1 AS EMPRESAS VENCEDORAS DO CERTAME DEVERÃO APRESENTAR APÓS O
TÉRMINO DO CERTAME NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS:
a) Em se tratando de empresa vencedora de apenas 01 (um) dos lotes, esta deverá
apresentar comprovação de que possui no mínimo 01 (um) veículo conforme especificações
em edital, através de cópia do CRLV ou contrato autenticado de locação, com cópia do
CRLV do veículo locado e comprovação da mesma forma para o veículo reserva;
b) Em se tratando de empresa vencedora de mais de 01 (um) lote, esta deverá apresentar
comprovação de que possui no mínimo 01 (um) veículo de cada lote vencido, conforme
especificações em edital, através de cópia do CRLV ou contrato autenticado de locação,
com cópia do CRLV dos veículos locados e comprovação da mesma forma para os veículos
reserva.
IMPORTANTE: Os demais itens e cláusulas do pregão epigrafado permanecem inalterados.
As licitantes interessadas deverão protocolar seus envelopes devidamente lacrados
impreterivelmente até as 08h45min horas no Departamento de Protocolo, conforme edital.

Matinhos, 04 de junho de 2018.

JANETE DE FÁTIMA SCHMITZ
Pregoeira
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