PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

AVISO DE ERRATA
PROCESSO LICITATORIO: Nº. 007/2018
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 003/2018
TIPO: Menor Preço
CARACTERÍSTICA: Por Lotes.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar.
ABERTURA: dia 16 de Abril de 2018 as 10:00hs.
O pregoeiro da Prefeitura de Solidão – PE, após ser informado por licitante, através de
contato telefônico, sobre erro no item 11, do Lote 1, do processo acima mencionado, onde
o item que tem a quantidade estimada de 200 fardos com 20 pct cada, tem seu preço
unitário por pct, estando desta forma errado. Sendo este o exposto, o pregoeiro reconhece
e confirma o erro, e assim corrigindo o mesmo, informa a todos os interessados que: no
edital do PL 007/2018, PE 003/2018, que tem por objeto a aquisição de gêneros
alimentícios, destinados a merenda escolar, passa a ter as seguinte correções:
 Na primeira página do edital, item 3.1, onde se lê:
“3.1 O valor total estimado da contratação será de 371.413,20 (trezentos e setenta e um
mil, quatrocentos e treze reais e vinte centavos), distribuídos em 8 lotes.”
Leia-se:
“3.1 O valor total estimado da contratação será de 376.353,20 (trezentos e setenta e seis
mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), distribuídos em 8 lotes.”


No lote 1, item 11, localizado na terceira página, onde se lê:

11

XERÉM – Com embalagem de 500g e embalagem
secundária fardos com 20 pacotes. Apresentação de
composição nutricional.

Fardo

200

R$
1,30
VALOR TOTAL

260,00
R$ 51.949,50

Leia-se:
11

XERÉM – Com embalagem de 500g e embalagem
secundária fardos com 20 pacotes. Apresentação de
composição nutricional.

Fardo

200

R$
26,00
VALOR TOTAL

5.200,00
R$ 56.889,50

 Também no edital em referência, na sua sexta pagina, onde se lê:
“Total global dos lotes: R$ 371.413,20”
Leia-se:
“Total global dos lotes: R$ 376.353,20”
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 No anexo I, Termo de Referência, no seu item 3.1, onde se lê:
“3.1 O valor total estimado da contratação será de 371.413,20 (trezentos e setenta e um
mil, quatrocentos e treze reais e vinte centavos), distribuídos em 8 lotes.”
Leia-se:
3.1 O valor total estimado da contratação será de 376.353,20 (trezentos e setenta e seis
mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), distribuídos em 8 lotes.
Diante das correções, e por este erro não causar prejuízos a habilitação de licitantes
interessados, resultando apenas na correção de eventuais propostas, o pregoeiro e apoio
técnico decidem por manter a mesma data de abertura do PL, tendo em vista que será
publicado em imprensa oficial a correção do erro, além de ser lançado no sistema licitacoese e site oficial do município, o edital retificando tais erros. Esta decisão também é válida
tendo em vista que após consulta, nesta data, ao sistema licitacoes-e, foi verificado que
ainda não há nenhuma proposta fechada para a licitação em referência, conforme
documento anexo, e também há, apenas dois licitantes (conforme documento anexo), até
o momento, interessados na licitação, fato este, que devido ao cadastro dos mesmos no
sistema licitacoes-e, temos as informações de e-mail e telefone para entrar em contato e
informar a retificação do edital. Onde futuros interessados já poderão visualizar o edital
retificado.

Solidão/PE, 06 de abril de 2018.

Mayco Pablo Santos Araújo
Pregoeiro
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