
Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

De: 	 Bianco Peças <Iicitacaobianco@gmail.com > 
Enviado em: 	 sexta-feira, 12 de agosto de 2022 15:55 
Para: 	 Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
Assunto: 	 ESCLARECIMENTO P.E. 75/2022 

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 

At. Opto de Licitação 

Reff, Pregão Eletrônico n.° 7512022 

Prezados Senhores 

A Empresa Bianco Comércio de Peças Eireli, CNPJ 76.273.38210001-99, solicita junto a esse 
departamento esclarecimento referente a prestação de serviços,abaixo descriminados se poderemos 
participar no processo licitatório uma vez que nossa empresa está localizada no Município de São José 
dos Pinhais - Paraná 

10.2. Da prestação dos serviços: 

10.2.1. A execução dos serviços, será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da 
Nota de Empenho ou Ordem de Serviços, sempre após a aprovação do orçamento emitido pela Detentora. 

10.2.1.1. Os serviços devem ser realizados nas oficinas mecânicas dos Municípios Consorciados, de 
Coronel Vivida, Coronel Domingo Soares, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, São João e Verê. 

10.2.2. A Detentora deverá fornecer ao Consórcio no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após 
solicitação da Secretaria competente, orçamento detalhado para execução dos serviços, abrangendo a 
MARCA, MODELO/ANO DA MÁQUINA OU EQUIPAMENTO, os serviços, as horas necessárias para 
execução dos serviços orçados, a data da entrada da máquina/equipamento no estabelecimento, que 
poderá ser feito através de documento físico 



Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

De: 	 Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de agosto de 2022 09:32 
Para: 	 'Bianco Peças' 
Assunto: 	 RES: ESCLARECIMENTO P.E. 75/2022 
Anexos: 	 9. Edital ALTERADO Pregão Eletrônico n° 75-2022 -peças máquinas 

pesada.pdf 

Bom dia 

Houve um equívoco no edital ,segue edital alterado com reabertura de prazo. 

Atte., 

De: Bianco Peças <licitacaobianco@gmail.com > 
Enviada em: sexta-feira, 12 de agosto de 2022 15:55 

Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Assunto: ESCLARECIMENTO P.E. 75/2022 

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 

At. Dpto de Licitação 

Ref. Pregão Eletrônico n.° 7512022 

Prezados Senhores 

A Empresa Bianco Comércio de Peças Eireli, CNPJ 76.273.38210001-99, solicita junto a esse 
departamento esclarecimento referente a prestação de serviços,abaixo descriminados se poderemos 
participar no processo licitatório uma vez que nossa empresa está localizada no Município de São José 
dos Pinhais - Paraná 

10.2. Da prestação dos serviços: 

10.2.1. A execução dos serviços, será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da 
Nota de Empenho ou Ordem de Serviços, sempre após a aprovação do orçamento emitido pela Detentora. 

10.2.1. 1. Os serviços devem ser realizados nas oficinas mecânicas dos Municípios Consorciados, de 
Coronel Vivida, Coronel Domingo Soares, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, São João e Verê. 

10.2.2. A Detentora deverá fornecer ao Consórcio no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após 
solicitação da Secretaria competente, orçamento detalhado para execução dos serviços, abrangendo a 
MARCA, MODELO/ANO DA MAQUINA OU EQUIPAMENTO, os serviços, as horas necessárias para 
execução dos serviços orçados, a data da entrada da máquina/equipamento no estabelecimento, que 
poderá ser feito através de documento físico 


