
 
 

 

 
 

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO 

 

Pelo presente termo de Rerratificação do edital do Pregão Presencial SRP Nº 02/2017, cujo objeto é 
a Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais elétricos para a 
PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A, por meio do Sistema de Registro de Preços - 
SRP, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de erro material identificado 
na operação matemática de alguns itens do Anexo 06 – Tabela de Preço Máximo, o que ocasionou 
incorreção na soma do valor global máximo estimado, vem por meio deste, RERRATIFICAR O 
EDITAL, especificamente nos itens do Anexo 06, abaixo identificados: 

 

ANEXO 6 
Tabela de Preço Máximo 

Item Descrição Unid Qtd. 
Valor Unit 

(R$) 
Valor Total (R$) 

1 
Interruptor simples + tampa 4x2” para 
condulete de ¾” + condulete múltiplo tipo 
x de ¾” galvanizado e rosqueado. 

UN 100 R$ 10,73 R$ 1.073,00 

2 
Interruptor duplo + tampa 4x2” para 
condulete ¾” + condulete múltiplo tipo x 
de ¾” galvanizado e rosqueado. 

UN 50 R$ 16,97 R$ 848,50 

3 
Interruptor triplo com tampa 4x2" para 
condulete ¾” + condulete múltiplo tipo x 
de ¾” galvanizado e rosqueado. 

UN 50 R$ 18,87 R$ 943,50 

4 
Interruptor paralelo com tampa 4x2" para 
condulete ¾” + condulete múltiplo tipo x 
de ¾” galvanizado e rosqueado. 

UN 100 R$ 13,27 R$ 1.327,00 

5 

Interruptor simples + tomada 2p+t + 
tampa 4x2” para condulete ¾” + condulete 
múltiplo tipo x de ¾” galvanizado e 
rosqueado. 

UN 100 R$ 17,25 R$ 1.725,00 

6 

Interruptor paralelo + tomada 2p+t + 
tampa 4x2” para condulete ¾” + condulete 
múltiplo tipo x de ¾” galvanizado e 
rosqueado. 

UN 100 R$ 15,82 R$ 1.582,00 

7 
Tomada dupla 2p+t 10 a + tampa 4x2” para 
condulete ¾” + condulete múltiplo tipo x 
de ¾” galvanizado e rosqueado. 

UN 100 R$ 18,42 R$ 1.842,00 

8 
Conector adaptador para condulete 
múltiplo de ¾” galvanizado rosqueado. UN 1500 R$  1,78 R$ 2.670,00 



 
 

 

 
 

9 Tampão para condulete múltiplo ¾” UN 1500 R$ 1,91 R$ 2.865,00 

10 Interruptor simples + tampa 4x2" de 
embutir 

UN 100 R$      7,84 R$      784,00 

11 Interruptor duplo + tampa 4x2" de embutir UN 100 R$ 13,03 R$ 1.303,00 

12 Interruptor triplo + tampa 4x2" de embutir UN 100 R$ 18,56 R$  1.856,00 

13 Tomada simples 2p+t de 10 a + tampa 4x2" 
padrão nbr14136 de embutir 

UN 500 R$     9,32 R$  4.660,00 

14 Tomada dupla 2p+t de 10 a + tampa 4x2" 
padrão nbr14136 de embutir 

UN 100 R$ 19,91 R$  1.991,00 

15 Tomada simples 2p+t de 20 a padrão + 
tampa 4x2" nbr14136 de embutir 

UN 500 R$ 10,33 R$  5.165,00 

16 
Interruptor simples sobrepor para 
canaleta + caixa para canaleta 50 x 20 mm 
sistema x 

UN 100 R$ 11,65 R$  1.165,00 

17 Interruptor duplo sobrepor para canaleta + 
caixa para canaleta 50 x 20 mm sistema x 

UN 100 R$ 14,28 R$  1.428,00 

18 Interruptor triplo sobrepor para canaleta + 
caixa para canaleta 50 x 20 mm sistema x UN 100 R$ 18,37 R$  1.837,00 

19 
Interruptor paralelo sobrepor para 
canaleta 50 x 20 mm sistema x UN 100 R$ 13,73 R$  1.373,00 

20 
Tomada de sobrepor nbr 14136 de 10 a – 
250 v + caixa para canaleta 50 x 20 mm 
para sistema x 

UN 1.000 R$ 13,29   R$ 13.290,00 

21 
Tomada de sobrepor nbr 14136 de 20 a – 
250 v + caixa para canaleta 50 x 20 mm 
para sistema x 

UN 1.000 R$ 12,94   R$ 12.940,00 

22 
Plug macho normatizado 2pt+t nbr14136 
de 10 a – 250 v UN 250 R$     2,29 R$     572,50 

23 
Plug macho normatizado 2pt+t nbr 14136 
de 20 a – 250 v 

UN 250 R$     3,46 R$     865,00 

24 
Adaptador elétrico para ligação de 
equipamentos com plug padrão “antigo” 
(nema) em tomadas padrão nbr14136 

UN 500 R$ 10,35 R$ 5.175,00 

25 Filtro de linha de 10 a de 5 tomadas padrão 
nbr14136 e cabo de 3 metros. 

UN 200 R$ 50,79 R$10.158,00 

Valor Global máximo estimado  R$ 79.438,50 
 

Em tempo, esclarecemos que o erro material é tido como o erro de fácil constatação, cuja detecção 
dispensa análise aprofundada. 



 
 

 

 
 

Em princípio, esses erros são de fácil percepção, tais como: multiplicação e soma, sendo que a 
correção deles não afeta o julgamento das propostas já apresentadas, uma vez que, a condução da 
sessão pública de lances tomou por base os preços unitários do Anexo 06 e estes foram 
corretamente informados na versão primitiva do Edital. 

Portanto, entendemos não ter havido prejuízo na condução do certame, vez que, se verificou que as 
falhas disseram respeito, comprovadamente, apenas a erro na operação matemática, alterando o 
valor global máximo estimado, porém mantendo-se corretos os valores unitários, estes que 
serviram de base para o acompanhamento dos lances. 

As modificações do referido edital, estão disponíveis no site da PRODAM, endereço 
http://www.prodam.am.gov.br/licitacoes/pregoes/. 

Por final, retifica-se o Anexo 06 – Tabela de Preço Máximo e ratifica-se os demais termos do Pregão 
Presencial SRP Nº 02/2017. 

  

Manaus, 25 de julho de 2017 

 

 

KLEPER OSÓRIO NUNES 
Pregoeiro 

 


