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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

PRIMEIRO TERMO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, no uso de suas atribuições legais, 

tendo em vista os princípios que regem a Administração Pública e o fato da sessão do 

Pregão Presencial nº 008/2107, realizada no dia 26 de outubro de 2017, ter sido declarada 

deserta, TORNA PÚBLICA a RETICAÇÃO ao Edital de Pregão Presencial nº 008/2017, 

nos seguintes termos: 

 

Nova redação do Edital: 

 

“1 – PREÂMBULO 

 

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu-PR torna público que se acha aberta 

licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Ato da 

Presidência n° 161/2015, de 17/12/2015 e, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, 

as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 

todas combinadas com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais 

normas regulamentares aplicáveis, representado pelo Pregoeiro e equipe de apoio 

nomeados pelas Portarias da Presidência nº 20/2017, de 1° de fevereiro de 2017, e nº 

245/2017, de 18 de setembro de 2017, tendo como objetivo a aquisição de veículo 

automotor para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, de 

acordo com as características e especificações constantes no ANEXO I e nas 

condições fixadas neste Edital e seus Anexos. As propostas deverão obedecer às 

especificações deste instrumento convocatório e anexos que dele fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

A sessão de processamento do Pregão, na forma Presencial, realizar-se-á no 

Plenário da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, sito na Travessa Oscar Muxfeldt, 

81, Centro, iniciando-se no dia 13 de novembro de 2017, às 10h00min. Todas as 
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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília – Distrito 

Federal. 

O Pregão, na forma Presencial, será realizado em sessão pública em todas as fases, 

sendo conduzido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Foz do Iguaçu, através das Portarias da Presidência n° 20/2017, de 1° de 

fevereiro de 2017, e nº 245/2017, de 18 de setembro de 2017.” 

 

Outrossim, informa que ficam inalteradas as demais disposições do Edital. 

 

Foz do Iguaçu-PR, 26 de outubro de 2017. 

 

 

ROGÉRIO JORGE DOS SANTOS FERREIRA DE QUADROS 

Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu  


