
 

 

EDITAL MODIFICATIVO 

 

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 010/2017 

PROCESSO N° 018/2017 

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 

DATA DA REALIZAÇÃO: 16/08/2012, a partir das 14:00 HORAS 

LOCAL: SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 

 

O Pregoeiro do Conselho Regional de Odontologia do Paraná torna público 

que procedeu alteração no edital do Processo Licitatório n. 018/2017, 

Pregão Presencial n. 010/2017, nos termos a seguir expostos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado o Anexo I do Edital conforme segue: 

 

LOTE 01: 

Onde consta: câmbio automático de 4 a 6 velocidades;  

Lê-se : câmbio automático e/ou automatizado. 

 

Onde consta: sensor de acendimento automático de faróis, 

Lê-se: sensor de acendimento automático de faróis e/ou equipamento 

homologado pela fabrica; 

 

LOTE 02: 

Onde consta:  câmbio automático de 4 a 6 velocidades;  

Lê-se: câmbio automático e/ou automatizado. 

 

Onde consta: sensor de acendimento automático de faróis,  

Lê-se: sensor de acendimento automático de faróis e/ou equipamento 

homologado pela fabrica; 

 

CLAUSULA SEGUNDA 

 

No item 16.1 do Edital;  

Onde consta: Os veículos serão recebidos em entrega única realizada no prazo 

máximo de até 60 (sessenta) dias,...  

Lê-se: - Os veículos serão recebidos em entrega única realizada no prazo 

máximo de até 90 (noventa) dias... 

 

 



 
CLAUSULA TERCEIRA 

 

 Fica alterada a data de realização da sessão publica do Pregão  para 

16/08/2017 a partir das 14:00 horas. 

Em consequência, o item 8.1 do edital passa a viger com a seguinte redação:  

“8.1 – O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ – CRO/PR, ora 

denominado órgão licitador, torna público que até às 13h30 do dia 16 de agosto 

de 2017, em sua sede administrativa sita à na Avenida Manoel Ribas, nº 2281 – 

Mercês – Curitiba/PR, Paraná, receberá a documentação e propostas através de 

protocolo na secretaria da Sede”. 

 

CLAUSULA QUARTA 

Ficam inalteradas as demais disposições do edital. 

 

Curitiba, 03 de agosto de 2017. 

 

Elter Flavio Rabelo 

Pregoeiro do Conselho Regional de Odontologia do Paraná 


