
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2018 
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Pregão, forma presencial, n.º 18/2018, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual contratação de empresa para fornecimento de artigos de papelaria, tecidos, aviamentos, material para artesanato e 

materiais diversos para utilização nas oficinas de convivência e fortalecimento de vínculos, desenvolvidas pelo CRAS – 

Centro de Referência da Assistência Social, do Município de Mercedes, durante o exercício de 2018: 

1. Fica alterada descrição de itens relativos ao objeto do processo licitatório em epígrafe, passando a vigorar com a 

descrição conforme segue: 

Lote 03* 

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total 

15 5 unid Papel manteiga cristal; 50cm x 70cm (mín) 4,93  24,65  

 *Fica mantido o valor total do Lote 

Lote 05* 

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total 

11 30 m Fibra gramatura 100. 100% poliéster 6,80  204,00 

16 20 m Tecido Helanca Ligth 100% poliamida 25,43 508,60 

17 10 unid 
Elástico látex retroz composição 58% elastodieno, 42% poliéster, rolo 

10m 
1,33 13,30 

*O valor total máximo do Lote passa a ser: R$ 19.684,75 (dezenove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e 

cinco centavos) 

2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, a data da sessão de abertura e julgamento 

fica alterada, passando a ser em 09 de fevereiro de 2018, às 14:00h, no mesmo local originalmente designado. 

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. 

Mercedes – PR, 25 de janeiro de 2018 

Cleci M. Rambo Loffi 

PREFEITA 

http://www.mercedes.pr.gov.br/

