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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

PREGÃO Nº 21/2019  –M.C.A. – Forma Eletrônica  

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Lote/Item 

 

Fica alterado o edital permitindo a participação de empresa de qualquer porte, assegurando os 

benefícios de empate ficto e regularização fiscal tardia em favor das empresas ME e EPP, conforme 

disposto na Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

 

Fica Alterada a data da sessão da licitação para 24 de junho de 2019. 

 

Passa a ser considerado o constante do Edital Retificado. 
 

O Município de Céu Azul, torna público que fará realizar PREGÃO na FORMA ELETRÔNICA, através 

do site  www.bllcompras.org.br “acesso identificado”, licitação na Modalidade de Pregão – Forma 

Eletrônica, tipo de Menor preço - item, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais 

aquisições de materiais odontológicos para uso nas clínicas da secretaria municipal da saúde inclusive 

nos bairros e materiais laboratoriais, para uso no laboratório do centro de especialidades do município 

(o registro de preços terá vigência por 12 meses  conforme estabelecido no Edital. 

 

Tendo a licitação a seguinte programação: 

Recebimento das propostas: até as 08:00 horas do dia 11/06/2019 24/06/2019. 

Abertura e julgamento das propostas: as 09:00 horas do dia 11/06/2019 24/06/2019. 

Início da sessão de disputa de preços: as 09:01 horas do dia 11/06/2019 24/06/2019. 

Referência de tempo: horário de Brasília - DF 

 

A documentação completa se encontra à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, 

em horário comercial, podendo também ser obtido diretamente no site www.ceuazul.pr.gov.br através do link 

licitações, ou ainda no site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao setor de 

Licitações, ou pelo fone (45) 3266-1122 ou e-mail: pref.compras@netceu.com.br. 

    Céu Azul, 10 de junho de 2019 

 

 
GERMANO BONAMIGO 

Prefeito Municipal 
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