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PP 002/2022 – INFORMATIVO 001/2022

1 – Informamos a todos que os lotes abaixo descritos foram revogados do Pregão Presencial
002/2022:

LOTE 04 –  Composto pelo  BOX 108 – com 52,25 m² (cinqüenta e dois metros e vinte e
cinco  centímetros  quadrados)  e  10,41  m²  (dez  metros  e  quarenta  e  hum
centímetros  quadrados)  de  mezanino,  área  destinada  à  comercialização  de
produtos  hortigranjeiros,  localizada  no  Pavilhão  "B",  da  Unidade  Atacadista  de
Curitiba. 
OFERTA MÍNIMA INICIAL R$ 58.101,55 (cinquenta e oito mil cento e hum reais
e cinqüenta e cinco centavos). 

LOTE 24 – Composto pelos  BOX 401 e 402 – com 104,50 m² (cento e quatro metros e
cinqüenta  centímetros  quadrados)  e  69,56  m²  (sessenta  e  nove  metros  e
cinquenta e seis centímetros quadrados) de mezanino, totalizando uma área de
174,06 m² (cento e setenta e quatro metros e seis centímetros quadrados), áreas
destinadas à comercialização de produtos hortigranjeiros, localizadas no Pavilhão
"E", da Unidade Atacadista de Curitiba. 
OFERTA MÍNIMA INICIAL  R$  118.341,57  (cento  e  dezoito  mil  trezentos  e
quarenta e hum reais e cinquenta e sete centavos). 

LOTE 25 – Composto pelos  BOX 403 e 404 – com 104,50 m² (cento e quatro metros e
cinqüenta centímetros quadrados) e 47,61 m² (quarenta e sete metros e sessenta
e hum centímetros quadrados) de mezanino, totalizando uma área de 152,11 m²
(cento e cinquenta e dois metros e onze centímetros quadrados), áreas destinadas
à  comercialização  de  produtos  hortigranjeiros,  localizadas  no  Pavilhão  "E",  da
Unidade Atacadista de Curitiba. 
OFERTA MÍNIMA INICIAL R$ 117.378,51 (cento e dezessete mil trezentos e
setenta e oito reais e cinquenta e hum centavos).

Por se tratar de alteração que não afeta valor estimado da licitação, permanecerá
as datas de 22, 23 e 24/06/2022 às 09:30 a realização do certame.
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