ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 1

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2019
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (art.
48, inc. I da Lei Complementar nº. 123/2006)
1 - DO OBJETO
1.1 - O objeto deste instrumento é a retificação do edital de licitação
do Pregão Presencial nº 124/2019, cujo objeto é: “Aquisição de
vacinas e outros materiais de uso veterinário destinados à
Secretaria de Agricultura e Pecuária para utilização no Programa
Municipal de Vacinação de Bovinos criado pela Lei Municipal nº
1.484/2019”.
2 - DAS RETIFICAÇÕES
2.1 - Altera-se o quantitativo do item 2 do lote 1 (seringa) constante
no item 3.1 do termo de referência (anexo I do edital), de 40.000,00
para 4.000,00, e consequentemente seu “preço máximo total”,
passando de R$ 26.800,00 para R$ 2.680,00.
2.1.1 - Em razão da redução do quantitativo, altera-se o valor máximo
da licitação citado no item 5.2 do edital e na planilha do item 3.1 do
termo de referência, passando de 35.401,00 (trinta e cinco mil,
quatrocentos e um reais) para R$ 11.281,00 (onze mil, duzentos e
oitenta e um reais).
3 - DA MOTIVAÇÃO
3.1 - O presente processo administrativo iniciou-se com requerimento
da Secretaria de Agricultura solicitando a compra de 40 mil seringas,
entretanto, durante o planejamento para realização da pesquisa de
preços, verificou-se a hipótese da requisição em quantidade incorreta.
Consultado à secretaria requisitante, constatou-se de fato o equívoco,
sendo reformulado o requerimento.
Ocorre que o Setor de Compras, responsável pela transcrição dos
produtos requisitados para o sistema de compras, por descuido não fez
a devida alteração, sendo portanto exportado para o edital os
quantitativos em desconformidade com as necessidades da
administração, fazendo-se necessário a presente retificação.
4 - DA DATA, LOCAL E HORÁRIO
4.1 - Por tratar-se tão-somente da redução do quantitativo do item, não
impactando na formulação das propostas, mantenho a data para
realização da sessão pública de abertura da licitação inalterada, ou
seja, dia 10/10/2019, às 15h00min, na Sala de Reuniões da Prefeitura
Municipal, na Avenida XV de Novembro, nº. 1761, Bairro Cacique
Candói, CEP 85.140-000, Candói/PR.
Candói, 27 de setembro de 2019.
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Detalhes processo licitatório
I n f o rmaç õ es G erais

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CANDÓI
Ano* 2019
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade* 124
Modalidade* Pregão
Número edital/processo* 124
R ec u rso s p ro ven ien tes d e o rg an ismo s in tern ac io n ais/ mu ltilaterais d e c réd ito

Instituição Financeira
Contrato de Empréstimo
Descrição Resumida do Objeto* Aquisição de vacinas e outros materiais de uso veterinário destinados à Secretaria
de Agricultura e Pecuária para utilização no Programa Municipal de Vacinação de
Bovinos criado pela Lei Municipal nº 1.484/2019

Forma de Avalição Menor Preço
Dotação Orçamentária* 1100420606001921193390300000
Preço máximo/Referência de preço - 11.281,00
R$*
Data de Lançamento do Edital 26/09/2019
Data da Abertura das Propostas 10/10/2019
NOVA Data da Abertura das Propostas

Data Registro

27/09/2019

Data Registro

27/09/2019

Data de Lançamento do Edital
Data da Abertura das Propostas
Há itens exclusivos para EPP/ME? Sim
Há cota de participação para EPP/ME? Não

Percentual de participação: 0,00

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? Não
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não
Data Cancelamento
Editar
CPF: 4886996906 (Logout)
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