ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 1 EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2019
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
1 - DO OBJETO
1.1 - O objeto deste instrumento é a retificação do edital de licitação
do Pregão Presencial nº 121/2019, cujo objeto é: “Contratação de
pessoa jurídica especializada para realização de procedimentos
cirúrgicos na área de otorrinolaringologia”.
2 - DA MOTIVAÇÃO
2.1 - Trata-se da necessidade de saneamento de vícios editalícios
trazidos à baila ante a impugnação do instrumento convocatório.
3 - DAS RETIFICAÇÕES
3.1 - O item 8.2 do edital passará a vigorar com a seguinte alteração:
“8 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
( ... )
8.2 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou
da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles
necessário:
I - servidor da administração municipal de Candói/PR;
II - quem se encontre sob falência, concordata, concurso de credores,
dissolução ou liquidação;
III - quem, por quaisquer motivo, tenha sido declarado inidôneo ou
punido com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou
Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato
tenha sido publicado na imprensa oficial, conforme o caso, pelo órgão
que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição; e,
IV - pessoa jurídica estrangeira que não funcione no país.
V - quem tenha sido punido com sanção de impedimento ou suspensão
temporária de participar de licitação e de contratar com o município
de Candói;
VI - quem tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição.”
4 - DA DATA, LOCAL E HORÁRIO
4.1 - Fica alterado a data para realização da sessão pública de abertura
desta licitação para o dia 17/10/2019, às 13h30min, na Sala de
Reuniões da Prefeitura Municipal, na Avenida XV de Novembro, nº.
1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, Candói/PR.
Candói, 3 de outubro 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* 121
Modalidade* Pregão
Número edital/processo* 121
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* Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de procedimentos
cirúrgicos na área de otorrinolaringologia

Forma de Avalição Menor Preço
Dotação Orçamentária* 0800310301000520733390390000
Preço máximo/Referência de preço - 373.556,10
R$*
Data de Lançamento do Edital 20/09/2019
Data da Abertura das Propostas 07/10/2019

Data Registro

23/09/2019

NOVA Data da Abertura das Propostas 17/10/2019

Data Registro

04/10/2019

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