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ERRATA Nº 02 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 - PMPB 

 
O município de Porto Belo, inscrito no CNPJ sob nº 82.575.812/0001-20, com sede à Av. Governador 
Celso Ramos, nº 2.500, bairro Centro, cidade de Porto Belo/SC, vem por meio deste RETIFICAR a 
Licitação no que segue: 
 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para manutenção e reparo de veículos 
leves de utilização das Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Porto Belo, com 
fornecimento de peças, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital. 
 
Onde se lê: 
Do Anexo I 
2.1 – A contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados em 
manutenção corretiva e preventiva na área mecânica e elétrica, com fornecimento e substituição 
de peças, materiais e acessórios em estado novo, todos originais dos fabricantes das marcas dos 
veículos, a administração municipal, junto com suas secretarias, fundos e fundações, possui grande 
frota de veículos, onde a realização de manutenção preventiva e corretiva em veículos é algo de 
indubitável importância, somado a isto a obrigatoriedade do ente público em cuidar e zelar pelo 
seu patrimônio.  
3.7.1 - Originais: Peças que passaram pelo controle de qualidade das montadoras e foram 
direcionadas ao mercado de reposição. 
3.14 - A CONTRATADA só poderá testar os veículos da CONTRATANTE, num raio de até 20 km do 
local onde está sendo executado o serviço, com faixa ou adesivo com a inscrição “VEÍCULO EM 
MANUTENÇÃO”, e as placas oficiais substituídas por placas de Experiência. 
6.4.1 - Deverão ser usadas somente peças, inclusive pneumáticos, materiais e acessórios originais, 
com ou sem selo das montadoras, novas e de primeiro uso, não podendo valer-se, em nenhuma 
hipótese, de itens recondicionados. 
Do Anexo II 
O PREÇO DAS PEÇAS A SEREM EMPREGADAS NAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, 
DEVERÁ SER O VALOR DA TABELA DE PREÇOS PRATICADOS PELO FABRICANTE DO 
VEÍCULO/EQUIPAMENTO, QUE DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE 
NOTA FISCAL DE COMPRA. 
 
Leia-se: 
Do Anexo I 
2.1 – A contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados em 
manutenção corretiva e preventiva na área mecânica e elétrica, com fornecimento e substituição de 
peças, materiais e acessórios em estado novo, todos originais dos fabricantes das marcas dos 
veículos ou de 1º linha, a administração municipal, junto com suas secretarias, fundos e fundações, 
possui grande frota de veículos, onde a realização de manutenção preventiva e corretiva em 
veículos é algo de indubitável importância, somado a isto a obrigatoriedade do ente público em 
cuidar e zelar pelo seu patrimônio. (Anexo I) 
3.7.1 – Originais ou 1º linha: Peças que passaram pelo controle de qualidade e foram direcionadas 
ao mercado de reposição. 
3.14 - A CONTRATADA só poderá testar os veículos da CONTRATANTE, num raio de até 20 km do 
local onde está sendo executado o serviço, e as placas oficiais substituídas por placas de 
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Experiência. 
6.4.2 - Deverão ser usadas somente peças, inclusive pneumáticos, materiais e acessórios originais 
ou de 1º linha, com ou sem selo das montadoras, novas e de primeiro uso, não podendo valer-se, 
em nenhuma hipótese, de itens recondicionados. 
Do Anexo II 
Todas as peças fornecidas deverão ser genuínas ou originais e de 1ª linha, com valores de 
referência das tabelas de fábrica, revendedor autorizado e Banco de Preços. 
 
Exclui-se: 
do Anexo I: 
4.1.1 - Serviços de manutenção/revisão em veículos dentro do período de garantia de fábrica 
4.1.1.1 – Para os veículos novos, que se encontram dentro do período de garantia de fábrica, 
conforme manual de manutenção próprio, as manutenções/revisões periódicas devem ocorrer em 
empresas concessionárias e/ou oficinas autorizadas pelo fabricante dos mesmos e nos intervalos 
determinados, bem como as manutenções corretivas, sob pena de perda da situação contratual. 
4.1.1.2 - No caso da Contratada não ser autorizada pelo(s) fabricante(s), as revisões (veículos 
dentro do período de garantia de fábrica) deverão ser subcontratados à concessionária e/ou oficina 
autorizada pelo(s) mesmo(s), mediante indicação do Contratante, para aprovação/autorização, do 
menor orçamento (tendo como base propostas obtidas junto à rede de concessionárias 
autorizadas, na Região da AMFRI). 
6.3.3.1 - Para veículos na Garantia de Fabrica, onde o Serviço será executado em Autorizadas, os 
valores serão os praticados pela Concessionária; 
6.6.1 - No caso da Contratada não ser autorizada pelo(s) fabricante(s), os serviços previstos para os 
veículos dentro do período de garantia de fábrica, deverão ser subcontratados à concessionária 
e/ou oficina autorizada pelo(s) mesmo(s), mediante indicação do Contratante, para 
aprovação/autorização, do menor orçamento (tendo como base propostas obtidas junto à rede de 
concessionárias autorizadas, na região). 
 
Ficam mantidas as demais informações do Edital de licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2021 
- PMPB 
Fica mantida a data de abertura do certame para o dia 14 de Julho de 2021 às 09h00min, com a 
realização do protocolo dos envelopes de habilitação e proposta dia 14 de Julho de 2021 às 
08h30min, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Belo, localizado na Rua José 
Guerreiro Filho, n° 265, Bairro Centro. 
Maiores informações através do telefone (47) 3369-4111, ramal 237 ou e-mail 
administracao@portobelo.sc.gov.br das 08h00min às 14h00min de segunda à sexta-feira. 

 
Porto Belo, 12 de julho de 2021. 

 
 
 
 

              Isabel Cristina Monteiro        Rodrigo Truffa da Costa 
Presidente da Comissão Permanente   Vice Presidente da Comissão 
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