AVISO DE RETIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE ASTORGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016
(REGISTRO DE PREÇOS)
O Pregoeiro do Município de Astorga-PR, no uso de suas atribuições legais; considerando, o
ofício encaminhado pelo Departamento de Compras, torna público a Retificação do Anexo I, do Edital
de Pregão Presencial nº 019/2016, exclusivo para participação de Micro Empresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014, e tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições de utensílios
domésticos para diversos departamentos, conforme segue:
- Onde se lê, no item nº 36, do Anexo I:
Item

Descrição

Unidade

Quant.

36

Caçarola alumínio batido 5 lts com alça madeira / diâmetro: 28 cm, altura
10 cm, esp 3 mm

und

42

Valor
Máx.
Unit.
1.762,40

Valor Máx.
Total.

Valor
Máx.
Unit.
58,60

Valor Máx.
Total.

74.020,80

- Leia-se:
Item

Descrição

Unidade

Quant.

36

Caçarola alumínio batido 5 lts com alça madeira / diâmetro: 28 cm, altura
10 cm, esp 3 mm

und

42

2.461,20

- Em razão da presente retificação, fica alterado o valor total da presente licitação, que doravante
passa a ser de R$ 314.883,79 (Trezentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta
e nove centavos);
- Em razão da presente retificação, ficam também alterados, o horário e data de entrega das
propostas de preços e documentos de habilitação, bem como a abertura das propostas de
preços, conforme cronograma a seguir:
 ENTREGA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO: até às 8:30 (Oito horas e trinta
minutos) do dia 18 de abril de 2016, no setor de protocolos da Prefeitura do Município de Astorga-PR.
 ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: dia 18 de abril de 2016, às 9:00 hs (Nove horas), no
Auditório da Prefeitura do Município de Astorga-PR.
Astorga, 04 de abril de 2016.

ROGÉRIO SCARAMELLO BARBOSA
Pregoeiro

