
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 

 
                       A Pregoeira do CODENOP – Consórcio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento do 

Território Nordeste do Paraná, nomeada através do Ato de Consórcio 11/2019, atendendo a 

solicitação, comunica aos interessados da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 

01/2019, tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO/MÁQUINA MANUAL AUTOMATIZADO(A) DE 

PINTURA VIÁRIA COM SISTEMA “AIRLESS” “OU EQUIVALENTE” “OU SIMILAR” “OU DE 

MELHOR QUALIDADE” COM OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CODENOP, 

verificou-se a necessidade de alteração nos seguintes itens: 

-  Item 8.1.3 – alínea “a”, passando ter a seguinte redação: 

8.1.1. Quanto à Qualificação Econômica Financeira: 

 

a) Termo de abertura, termo de  encerramento, balanço patrimonial, demonstrações 

do  resultado  do exercício, lucros e prejuízos acumulados, todos extraídos do 

LIVRO DIÁRIO, registrado ou autenticado pela Junta comercial, referentes 

ao exercício social de 2017 ou para os que já tiverem, o de 2018, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa,  vedada  

sua  substituição por balanço ou balancetes provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data 

de apresentação da proposta; 

 

- Item 8.1.3 – alínea “b2”, passando a ter a seguinte redação: 

b.2) a empresa que não tiver alcançado os índices exigidos na alínea “b” (acima), será 

habilitada desde que tenha capital social ou patrimônio líquido equivalente a 

10% (dez por cento) do valor médio  estimado da contratação. 

 

 

Fica também alterada a abertura das Propostas para a seguinte data e horário: 

 ENTREGA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO: até as 9:00 (Nove horas) do dia 
26 de Março de 2019, no Setor de Protocolos da Prefeitura do Município de Sapopema -PR 
(Município Sede do CODENOP). 

 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:  dia 26 de Março de 2019 às 9:10 (Nove horas e  
dez minutos), no Auditório da Prefeitura do Município de Sapopema-PR (Município Sede do 
CODENOP). 

 

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das  propostas de 

preço e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário 

 
Todas as demais clausulas e condições postas no edital em apreço continuam válidas e em pleno 

vigor. 

 

Sapopema, 12 de Março de 2019. 

 

FRANCIELE FLOR DELFINO 
Pregoeira 

 


