
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 162/2016 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 98/2016 

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Pregão, forma Eletrônico, n.º 98/2016, que tem por objeto a aquisição de 04 distribuidores de fertilizante, 02 

caçambas carregadeira, 08 carretas basculante, 01 roçadeira dupla, 01 roçadeira simples e 01 colhedora de forragens, 

conforme Contrato de Repasse nº 830862/2016 - MDA. 

Em virtude da verificação do atendimento incorreto das disposições constantes do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 

147/2014, tem-se as seguintes alterações no procedimento licitatório em epígrafe: 

1) Do objeto 

O objeto do procedimento licitatório supra indicado passa a vigorar com a seguinte redação: 

a) Aquisição de 04 distribuidores de fertilizante, 02 caçambas carregadeira, 01 roçadeira dupla, 01 roçadeira simples 

e 01 colhedora de forragens, conforme Contrato de Repasse nº 830862/2016 – MDA. 

2) Dos itens 

Em face da incorreta inclusão no rol de itens que compõem o objeto do procedimento licitatório supra indicado, de item 

que não atende as disposições constantes do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 147/2014, tem-se o que segue:  

a) Fica excluído o objeto relativo ao item 3 (carreta basculante hidráulica) do rol de itens que compõem o objeto do 

procedimento licitatório em epígrafe; 

b) Fica alterada a numeração dos itens 4, 5 e 6 do rol de itens que compõem o objeto do procedimento licitatório em 

epígrafe, passando a vigorar o que segue:  

Item 4 passa a ser Item 3 – Roçadeira dupla; 

Item 5 passa a ser Item 4 – Roçadeira simples; 

Item 6 passa a ser Item 5 – Colhedora de forragens. 

3) Do valor 

Em razão da exclusão do item indicado no Item 2 deste Aviso de Retificação, o valor total do procedimento, verificado no 

item 15.15 do Edital, passa a ser de R$ 92.900,00 (noventa e dois mil e novecentos reais) 

Considerando que as alterações supra não afetam a formulação das propostas, ficam mantidas as das de recebimento e 

abertura das propostas, bem, como a data e horário do início da sessão de disputa de preços, qual seja, 07 de novembro 

de 2016, às 14:00h. 

O Edital do procedimento licitatório encontra-se disponível aos interessados na Secretaria de Planejamento, Administração 

e Finanças, Paço Municipal, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, centro, na Cidade de Mercedes-PR, bem como, no site 

www.mercedes.pr.gov.br, link licitações, bem como no site www.bll.org.br, acesso identificado no link - licitações” 
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