SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 32/2018
Processo Licitatório nº 81/2018
Pelo presente termo comunica-se aos interessados a Retificação do edital do Pregão Eletrônico Nº 32/2018, com
data de abertura 01/08/2018, cujo OBJETO aquisição de peças de locomotivas em conformidade com as
especificações técnicas descritas no Termo de Referência - ANEXO I - do edital e as normas vigentes que a ele se
aplicarem.
O Pregoeiro, nomeado através da Resolução 33/2018, comunica que em virtude da duplicidade ocorrida no lote 02
do Pregão Eletrônico 43/2018, com data de abertura 25/07/2018, Processo Administrativo 93/2018, vem por meio
deste, RETIFICAR o edital do Pregão Eletrônico 32/2018, com nova data de abertura para o dia 09/08/2018, bem
como o Termo de Referência:
Onde se lê:
O valor máximo global neste certame esta fixado em R$ 40.163,00 (quarenta mil cento e sessenta e três reais).
Leia-se:
O valor máximo global neste certame esta fixado em R$ 29.923,00 (vinte e nove mil novecentos e vinte e três
reais).
Em decorrência da alteração supracitada, considerando o disposto no § 4° do art. 21 da Lei 8.666/93, publica-se o
extrato de RETIFICAÇÃO pela mesma forma que se deu o texto original, alterando a data da abertura da sessão
oficial e o prazo final para entrega, a saber:
ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO: Dia: 09 de agosto 2018, às 09 horas. PRAZO FINAL PARA ENTREGA:
Dia: 09 de agosto de 2018, às 08:30 horas.
O edital RETIFICADO Nº 32 encontra-se disponível nos sites - www.ferroeste.pr.gov.br e www.licitações-e.com.br.
Curitiba 25 de julho de 2018.

Edson Francisco Cesário
Comissão de licitação
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