
 

 

Departamento Municipal de Licitação e Contratos 
 

 

Praça Frei Mathias de Gênova, 184 – Centro – Fone: (43) 3526-1458. 
CEP: 84970-000 – Santana do Itararé - PR – CNPJ: 76.920.826/0001-30 

www.santanadoitarare.pr.gov.br 

 

 
ATO RETIFICAÇÃO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE TORNA PÚBLICO, que referente ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. 035/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 051/2017 - aquisição de 01 (um) veículo 
nacional tipo furgão 0 (zero) km, devidamente adaptado e equipado para ambulância de simples remoção e 
01 (um) veículo tipo micro ônibus/van 0 (zero) km referente ao Programa de Qualificação da Atenção 
Primária á Saúde – APSUS - repasse Fundo a Fundo.  

 
 Fica o edital retificado nos seguintes termos:  
 

ONDE SE LÊ: NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO 
2. Os veículos, objeto deste Termo de Contrato, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Santana do 
Itararé, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão da nota fiscal. 
 
LEIA-SE: NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO 
2. Os veículos, objeto deste Termo de Contrato, deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Santana do 
Itararé, até 25 de março de 2018, final do convenio. 
 
ONDE SE LÊ: NO ANEXO I – ITEM 02. 
● vidros verdes + insulfilme; 
 
LEIA-SE: NO ANEXO I – ITEM 02. 
● vidros verdes ou brancos + insulfilme; 
 
ONDE SE LÊ: NO ANEXO I – NAS ESPECIFICAÇÕES DA ADAPTAÇÃO DO ITEM Nº 01:  
● 01 (um) Armário tipo balcão em compensado naval revestido em fórmica na cor branca com portas acrílicas 
corrediças, instalado na lateral esquerda, contendo local para bateria auxiliar, prancha, lixeira, medicamentos e 
central elétrica; com comprimento de no mínimo 1200mm; 
 
LEIA-SE: NO ANEXO I – NAS ESPECIFICAÇÕES DA ADAPTAÇÃO DO ITEM Nº 01:  
● 01 (um) Armário tipo balcão em compensado naval revestido em fórmica na cor branca, ou fibra de vidros com 
cantos arredondados, com portas acrílicas corrediças, instalado na lateral esquerda, contendo local para bateria 
auxiliar, prancha, lixeira, medicamentos e central elétrica; com comprimento de no mínimo 1200mm; 
 
ONDE SE LÊ: NO ANEXO I – NAS ESPECIFICAÇÕES DA ADAPTAÇÃO DO ITEM Nº 01:  
● 01 (um) Banco baú para no mínimo 03 (três) acompanhantes, localizado na lateral direita construído em 
compensado naval, revestido em fórmica na cor branca com estofamento de alta resistência, com cintos de 
segurança e lixeira acoplada;  
 
LEIA-SE: NO ANEXO I – NAS ESPECIFICAÇÕES DA ADAPTAÇÃO DO ITEM Nº 01:  
● 01 (um) Banco baú para no mínimo 03 (três) acompanhantes, localizado na lateral direita construído em 
compensado naval, revestido em fórmica na cor branca, ou fibra de vidros com cantos arredondados, com 
estofamento de alta resistência, com cintos de segurança e lixeira acoplada;  
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Pelas presentes retificações do edital, Permanece o mesmo local e horário para o respectivo processo.  
 
O edital com as devidas retificações estão disponíveis no site: 
http://transparencia.santanadoitarare.pr.gov.br/licitacoes-e-contratos/ 
 
http://transparencia.santanadoitarare.pr.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/RETIFICA%C3%87%C3%83O-
PREG%C3%83O-035-2017-VEICULOS-SAUDE-CONVENIO-ESTADO-1.pdf 
 

 
Santana do Itararé, 04 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 

JOAS FERRAZ MICHETTI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


