MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 64/2017
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na
modalidade Pregão, forma presencial, n.º 64/2017, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para
eventual contratação de empresa para fornecimento de lâmpadas, reatores, luminárias, refletores e demais materiais
elétricos, para manutenção da iluminação em prédios e outros espaços públicos do Município de Mercedes, durante o
exercício de 2017:
1. Em virtude da verificação de erro na quantidade de itens e erro no valor de item relativo ao objeto do processo
licitatório em epígrafe, torna-se pública a seguinte retificação:
LOTE 02
- Item 7 e 8, corrigido a quantidade, passando a vigorar conforme segue:
LOTE 2

PRÉDIOS PÚBLICOS

ITEM QTD UNID

DESCRIÇÃO

R$ UNIT R$ TOTAL

7

130

unid Lâmpada LED 12W 6500K

23,88

3.104,40

8

50

unid Lâmpada LED 15W 6500K

32,87

1.643,50

- Considerando as alterações supra, passa o valor total máximo do LOTE 02 a vigorar com a seguinte importância: R$
19.203,10 (dezenove mil duzentos e três reais e dez centavos);
LOTE 03
-Item 2, corrigido valor unitário e total, passando a vigorar conforme segue:
Item

2

Qtd

Und

Descrição

30

Luminária. Tipo espeto; para jardim; com
lâmpada COB LED 5W; branco quente 3000k;
alta economia de energtia; baixa emissão de calor
alta eficiência luminosa; não emissora de radiação
ultravermelha/ultravioleta; vida útil mínima de
unid 50.000 horas; potência 5W Super Led;
luminosidade: 480/580 lumens; carcaça:
alumínio, cor preta; voltagem 110V-220V
(bivolt); a prova d'água; ângulo de abertura: 30°;
dimensão refletor: 80mm x 60mm; dimensão
espeto: 220mm

R$ Unit

R$ Total

49,93

1.497,90

- Considerando as alterações supra, passa o valor total máximo do LOTE 03 a vigorar com a seguinte importância: R$
6.373,50 (seis mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos);
2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se a data da sessão de abertura e
julgamento, passando a ocorrerem 30 de junho de 2017, às 09:00h, no mesmo local originalmente designado.

O Edital do procedimento licitatório encontra-se disponível aos interessados na Secretaria de Planejamento, Administração
e Finanças, Paço Municipal, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, centro, na Cidade de Mercedes - PR, bem como, no site
www.mercedes.pr.gov.br, link licitações.
Mercedes – PR, 14 de junho de 2017
Cleci M. Rambo Loffi
PREFEITA

