RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 002/2016

A Comissão Permanente de Licitação RETIFICA o Edital de Licitação Pregão Eletrônico n. 002/2016, do
Conselho Regional de Nutricionistas da Oitava Região - CRN-8, publicado no DOU nº 144 do dia
28/07/2016, pág. 150 nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ:
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO E PROPOSTAS: 12/08/2016, às 09h.

DEVE-SE LER:
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO E PROPOSTAS: 26/08/2016, às 09h.

ONDE SE LÊ:

8. DOS CUSTOS ESTIMADOS
8.1 O preço médio estimado mensal é de R$ 4.977,23 (quatro mil novecentos e setenta e sete
reais e vinte e três centavos), considerando a média das cotações recebidas, após pesquisa
lançada no mercado aberto, conforme planilha apresentada abaixo. O máximo valor global
anual a ser pago pelos serviços, objeto deste Edital, é de R$ 59.726,72 (cinquenta e sete mil
seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos).
DEVE-SE LER:

8. DOS CUSTOS ESTIMADOS
8.1 O preço médio estimado mensal é de R$ 6.088,98 (seis mil e oitenta e oito reais e noventa e
oito centavos), considerando a média das cotações recebidas, após pesquisa lançada no mercado
aberto, conforme planilha apresentada abaixo. O máximo valor global anual a ser pago pelos
serviços, objeto deste Edital, é de R$ 73.067,80 (setenta e três mil e sessenta e sete reais e
oitenta centavos).
Por oportuno, esclarecemos que a referida mudança ocorreu em virtude de reajuste realizado em todas as
categorias de plano de saúde, sendo que o valor cotado para a abertura do certame está aquém do atual
valor de mercado, inviabilizando o equilíbrio-econômico do contrato.
A nova planilha de preços está disponível no site do CRN-8 www.crn8.org.br, ou pelo email
comissaolicitacao@crn8.org.br.

Curitiba, 11 de agosto de 2016.

Andréa Bruginski Dorigo
Presidente da Comissão de Licitação
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