
Aviso aos interessados em participar da Concorrência nº 06/2016 

Comunicado do referido edital 

Onde lê-se: 

O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, ESTADO DO PARANÁ, torna público para conhecimento 
dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado, será realizado a licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, objetivando a Contratação de Serviços Mecânicos diversos e 
Auto Elétrica, para reparos e manutenção dos veículos da linha pesada, linha leve e máquinas, 
pertencentes á Frota Municipal, o julgamento será pelo critério de maior  desconto oferecido 
sob os valores das horas/serviços, cujo tempo de execução estão determinados nas tabelas da 
Audatex, e Tabela Tempária do SINDIREPA.  

Leia-se: 

O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, ESTADO DO PARANÁ, torna público para conhecimento 
dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado, será realizado a licitação, na 
modalidade Concorrência , objetivando a Contratação de Serviços Mecânicos diversos e Auto 
Elétrica, para reparos e manutenção dos veículos da linha pesada, linha leve e máquinas, 
pertencentes á Frota Municipal, o julgamento será pelo critério de maior  desconto oferecido 
sob os valores das horas/serviços, cujo tempo de execução estão determinados nas tabelas da 
Audatex, e Tabela Tempária do SINDIREPA.  

 

Onde lê-se: 

23.1) É facultado as participantes a apresentação do pedido  de impugnação ao ato 
convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias 
úteis, anteriores à data fixada para recebimento das propostas. Decairá do direito de impugnar 
os termos do edital de licitação, perante a administração, o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura do certame. 

Leia-se: 

23.1) É facultado as participantes a apresentação do pedido  de impugnação ao ato 
convocatório do Concorrência e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) 
dias úteis, anteriores à data fixada para recebimento das propostas. Decairá do direito de 
impugnar os termos do edital de licitação, perante a administração, o licitante que não o fizer 
até o segundo dia útil que anteceder a abertura do certame. 

Considerando que as correções não interferem na proposta da licitação, mantém-se a mesma 
data de abertura das proposta. 

III. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma 
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente,a alteração 
não afetar a formulação das propostas - circunstância dos autos. 

Barra do Jacaré, 23 de maio de 2016 


