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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2019 
 

RETIFICAÇÃO Nº 01 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE - CONSAMU torna público a RETIFICAÇÃO do 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019, objetivando: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE INTERNET – FIBRA ÓTICA COM IP FIXO, EM 
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, 
ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSAMU”.  
 
Onde se lê:  
 
Item 16.9 Edital de Licitação e item 9.9 Minuta do Contrato:  
 

Será aplicada multa nas seguintes condições:  
(...) 

c) No caso de inexecução parcial do item empenhado, configurada quando houver 
atraso injustificado para entrega de parte divisível do item empenhado que supere o 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis estabelecido na alínea “a”, será aplicada multa 
de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parte inadimplida; 
d) No caso de nova inexecução parcial do mesmo ou de outro item empenhado, 
referente à mesma ARP ou Contrato do item da alínea anterior, será configurada a 
reincidência de inexecução parcial, sendo aplicada a multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da parte inadimplida; 
e) No caso de inexecução total do item empenhado, configurada quando houver 
atraso injustificado para entrega total do item empenhado que supere o prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis estabelecido na alínea “a”, será aplicada multa de 30% 
(trinta por cento) sobre o valor total do item empenhado; 
f) No caso de nova inexecução total do mesmo ou de outro item empenhado, 
referente à mesma ARP ou Contrato da alínea anterior, será configurada a 
reincidência de inexecução total, sendo aplicada a multa de 35% (trinta e cinco por 
cento) sobre o valor total do item empenhado. 
 
 
Leia-se:  
 
Item 16.9 Edital de Licitação e item 9.9 Minuta do Contrato:  
 

Será aplicada multa nas seguintes condições:  
(...) 
c) No caso de inexecução parcial do item empenhado, configurada quando houver 
atraso injustificado para entrega de parte divisível do item empenhado que supere o 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis estabelecido na alínea “a”, será aplicada multa 
de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parte inadimplida; 
d) No caso de nova inexecução parcial do mesmo ou de outro item empenhado, 
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referente à mesma ARP ou Contrato do item da alínea anterior, será configurada a 
reincidência de inexecução parcial, sendo aplicada a multa de até 20% (vinte por 
cento) sobre o valor da parte inadimplida; 
e) No caso de inexecução total do item empenhado, configurada quando houver 
atraso injustificado para entrega total do item empenhado que supere o prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis estabelecido na alínea “a”, será aplicada multa de até 
30% (trinta por cento) sobre o valor total do item empenhado;  
f) No caso de nova inexecução total do mesmo ou de outro item empenhado, 
referente à mesma ARP ou Contrato da alínea anterior, será configurada a 
reincidência de inexecução total, sendo aplicada a multa de até 35% (trinta e cinco 
por cento) sobre o valor total do item empenhado. 
 
 

 
Cascavel/PR, 21 de outubro de 2019. 

 
 
 

Cristiane Rosa Ribeiro 
Pregoeira 
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