EDITAl Nº 08/2018
PROCESSOLlCITATÓRIO Nº 06/2018 - CMNL
CARTA CONVITE Nº 04/2018 - CMNL
TIPO: MENOR PREÇOPOR LOTE
A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA, por intermédio do Presidente, retifica e
ratifica o Edital nº 07/2018, relativo ao Processo Licitatório nº 04/2018, modalidade Carta
Convite nº 04/2018, que tem por objeto desta licitação a seleção da melhor proposta pela
modalidade convite tipo menor preço por lote, visando a contratação de empresa
especializada para fornecimento de materiais de limpeza, produtos de higiene, gás de
cozinha, materiais de copa e cozinha, gêneros alimentícios, pilhas e baterias e água mineral
para uso interno da Câmara Municipal de Nova Londrina/PR., tudo em conformidade com
as especificações e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

RETIFICAÇÃO
1. Por ocasião de incorreção/erro material
CRITÉRIOSDE JULGAMENTO:

fica retificado os itens 4.1, 4.7, DOS

4.1.
O julgamento das propostas far-se-á pelo MENOR PREÇO GLOBAL.
4.7.
Abertas, analisadas e cotejadas às propostas comerciais, considerar-se-á vencedora
a empresa que, satisfazendo todas as condições e exigências deste Convite, apresentar
proposta mais vantajosa, atendido como fator objetivo de julgamento o menor preço
global, o julgamento será por Lote único e não por item, e o preço cotado acima do valor
máximo atribuído, considerar-se-á desclassificado;
PASSANDO A VIGORAR O SEGUINTE TEXTO:
4.1.
O julgamento das propostas far-se-á pelo MENOR PREÇO POR LOTE.
4.7.
Abertas, analisadas e cotejadas às propostas comerciais, considerar-se-á vencedora
a empresa que, satisfazendo todas as condições e exigências deste Convite, apresentar
proposta mais vantajosa, atendido como fator objetivo de julgamento o MENOR PREÇO
POR LOTE, o julgamento será por Lote e não por item, e o preço cotado acima do valor
máximo atribuído, considerar-se-á desclassificado;
Permanecem ratificadas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Edital
Originário nº. 07/2018, datado de 28 de março de 2018.
EDIFíCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, AOS
QUATRO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (04.04.2018).
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