19/03/2020

Prefeitura Municipal de Candói
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 1

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020
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 041/2020, cujo objeto é: “Aquisição de colmeias
padrão langstroth e equipamentos para extração de mel para fornecimento aos pequenos produtores rurais no âmbito do Programa de
Atendimento aos Apicultores, criado pela Lei Municipal nº 1.490/2018”.
2 - DA MOTIVAÇÃO
2.1 - O presente termo de retificação visa atender ao requerimento do Setor de Compras da Secretaria de Administração, no qual informou que houve
equívoco de sua parte ao transcrever para o sistema de compras, o quantitativo de um dos itens requerido pela Secretaria de Agricultura.
A inconformidade foi importada do sistema de compras para o termo de referência do edital, necessitando portanto da presente correção para
atendimento das demandas da secretaria demandante da aquisição.
3 - DAS RETIFICAÇÕES
3.1 - Fica retificado o quantitativo da centrifuga (lote 1 item 1) constante no item 3.1 do termo de referência (anexo I do edital), alterando-se de “1”
para “5” conforme segue:
Lote: 1 - Lote 001
Item

Código

Especificação do produto

Qtde

Un.

Preço máx

Preço máx total

1

33124

Centrifuga de mel, 8 quadros, melgueira em inox, com 1 torneira corta pingo, 2 tampas e 1 correia de 5,00

UN

3.600,00

18.000,00

tração, toda em inóx na parte interna; tambor radial em aço inox 430; tampa em polietileno azul com
abertura à meia lua; centrifua ambos os lados ao inverter rotação; chapa 0.22mm; manivela de
comando manual, rotor em ferro com duas rotações direita ou esquerda; correia de tração; estrutura
tripé de sustentação em pintura epóxi azul; medidas dos encaixes das melgueiras: 3.5cm de largura x
19cm de profundidade x 45cm de comprimento; indicada para melgueira do modelo Longstroth
Total

21.275,00

3.2 - Em razão da retificação, o valor máximo da licitação, citado no item 5.2 do edital e no rodapé da planilha constante no item 3.1 do termo de
referência (anexo I do edital), fica alterado de R$ 21.275,00 (vinte e um mil, duzentos e setenta e cinco reais) para R$ 35.675,00 (trinta e cinco mil,
seiscentos e setenta e cinco reais).
4 - DA DATA DA LICITAÇÃO
4.1 - A data e hora citado no item 4 do edital para realização da abertura da licitação, fica alterado para 01/04/2020 - 15h00min.
Os demais termos do edital permanecem inalterados.
Candói, 18 de março de 2020.
RODRIGO MISS
Pregoeiro
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