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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

EDITAL Nº 104/2020 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
OBJETO: Aquisição de 07 (sete) veículos sendo: 01 (um) para a execução das ações relativas à Emenda 
parlamentar Impositiva do FNAS-SUAS sob nº 2020039150001; 02 (dois) para a frota da Secretaria Municipal 
de Assistência Social; 02 (dois) para Secretaria Municipal de Agricultura; 01 (um) para Secretaria Municipal de 
Viação e Obras e 01 (um) para Secretaria Municipal de Administração. 
 
O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, 
centro, torna público que: 

 
 

1) Fica ALTERADO o descritivo do ANEXO I-D (item 4) da seguinte forma: 

 

Onde se lê:  
 
1.4 – FABRICAÇÃO/MODELO/ANO  -  2021/2022 (Zero Km) 
 
12.3 – Rodas de aço estampado  -  da linha de montagem 
 
12.4 – Banco traseiro rebatível  -  da linha de montagem 

 
Leia-se: 

 
1.4 – FABRICAÇÃO/MODELO/ANO  -  2021/2021 e/ou 2021/2022 (Zero Km) 
 
12.3 – Rodas de aço estampado e/ou liga leve  -  da linha de montagem 
 
12.4 – Fica excluído. 
 
 
 

2) Fica ALTERADO o item 7.3 do ANEXO I do Edital, da seguinte forma: 
 

Onde se lê:  
 
7.3. Os veículos deverão ser entregues para primeiro emplacamento a ser realizado pelo Município de 

Francisco Beltrão, observando a categoria oficial, e a nota fiscal deverá ser emitida diretamente 
pela agência/concessionária para o Município de Francisco Beltrão. 

 
Leia-se: 

 
7.3. Os veículos deverão ser entregues para primeiro emplacamento a ser realizado pelo Município de 

Francisco Beltrão, observando a categoria oficial, e a nota fiscal deverá ser emitida pela 
agência/concessionária autorizada diretamente para o Município de Francisco Beltrão. 

 
 
 

3) Fica ALTERADO o prazo de entrega dos ITENS 4 e 5 (Item 3.2 do Anexo I do Edital) para 150 (cento e 
cinquenta) dias, a partir da entrega da nota de empenho. 
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4) Ainda esclarecemos que as manutenções preventivas serão custeadas pelo município conforme sua 
necessidade seguindo o programa de manutenção preventivas constantes no certificado de 
garantia/revisões do fabricante. Sobre a garantia vale ressaltar que, caso a garantia do fabricante 
vencedor for SUPERIOR à mínima exigida em edital, a mesma atende ao requisito mínimo e prevalecerá 
a garantia do fabricante, desde que o contratante cumpra com as revisões (manutenções preventivas), 
já mencionadas acima. 
 
 

5) Fica ALTERADA a data de abertura da sessão pública para 21 de julho de 2021 às 09:00 horas. 
 
 

6) Permanecem inalteradas as demais condições do edital. 
 
 
 
 

Francisco Beltrão, 08 de julho de 2021. 
 
 

Samantha Pécoits 
Pregoeira 


