
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2019 

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

de Pregão, forma Presencial, n.º 9/2019, que tem por objeto a Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual 

contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes, fluidos e graxas para a frota de veículos e máquinas, per-

tencente ao Município de Mercedes, durante o exercício de 2019. 

1 – Com vistas a tornar a descrição do objeto mais clara, destacando que o serviço de troca/substituição ou reposição dos 

óleos lubrificantes integra o objeto, promove-se a retificação das disposições do instrumento convocatório, que passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

“5.1 A presente licitação tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para eventual contratação de 

empresa para fornecimento de óleos lubrificantes, fluidos e graxas para a frota de veículos e máquinas, pertencente 

ao Município de Mercedes, durante o exercício de 2019, conforme especificações técnicas mínimas constantes do 

Anexo I – Memorial Descritivo. O fornecimento dos itens 1 à 22 contempla a troca/substituição ou reposição do 

óleo lubrificante nos veículos e máquinas integrantes da frota municipal, sem tal serviço seja remunerado, uma vez 

que é prática adotada no mercado a execução do mesmo gratuitamente, a título de cortesia.” 

2 – Em face do disposto no item 1 supra, o subitem 2.2.2 do Anexo I – Memorial Descritivo do instrumento convocatório 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

“2.2.2 O fornecimento dos itens 1 à 22 contempla a troca/substituição ou reposição do óleo lubrificante nos 

veículos e máquinas integrantes da frota municipal, sem tal serviço seja remunerado, uma vez que é prática adotada 

no mercado a execução do mesmo gratuitamente, a título de cortesia.” 

3 -  Em face do disposto no item 1 supra, o item 1.3 da Cláusula Primeira da minuta contratual (Anexo IX, do Edital), passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“1.3 O fornecimento dos itens 1 à 22 contempla a troca/substituição ou reposição do óleo lubrificante nos veículos 

e máquinas integrantes da frota municipal, sem tal serviço seja remunerado, uma vez que é prática adotada no 

mercado a execução do mesmo gratuitamente, a título de cortesia.”  

4 – Considerando que as alterações supra podem afetar a formulação das propostas, altera-se a data da sessão de abertura e 

julgamento, que passa para 20 de fevereiro de 2019, às 08:30h, 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. 
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