AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
O Pregoeiro do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
TERRITÓRIO DIVISA NORTE DO PARANÁ - CODREN, comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 004/2019,
previsto para ser realizado às 08h30min horas do dia 24 (vinte e quatro) de Outubro de 2019, que tem por objeto Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de agente redutor de combustível (Arla 32), para os veículos pertencentes à frota
do Consórcio CODREN, publicado à fl. 202 da Edição nº 1858 do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, datado de 07 de
Outubro de 2019, foi levado a efeito com parcial equívoco.

Portanto, onde se lê:
9.4.1. Para efeito de seleção será considerado o valor por lote.

10.1. O Pregoeiro convidará individualmente as Proponentes autoras das propostas selecionadas a formular lances verbais de po r
lote, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, seguindo-se a ordem de protocolo
no caso de empate de preços.

Leia-se:
9.4.1. Para efeito de seleção será considerado o valor por item.

10.1. O Pregoeiro convidará individualmente as Proponentes autoras das propostas selecionadas a formular lances verbais de por
item, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, seguindo-se a ordem de protocolo
no caso de empate de preços.

Informa ainda que permanece inalterada a data e horário do processo.
A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, permanece disponível para ser examinada no endereço
supramencionado a partir o dia 08 de Outubro de 2019 no horário comercial, ou acessar através do site do consórcio,
www.codren.org.

Wenceslau Braz-PR, 11 de Outubro de 2019.

Maicon Henrique da Silva
Pregoeiro
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