MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2020
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na
modalidade Pregão, forma presencial, n.º 21/2020, que tem por objeto a contratação de empresas especializadas para
fornecimento de licenças de uso (locação) de sistemas informatizados de gestão pública municipal e de saúde, incluindo
ainda serviços necessários à sua implantação, suporte técnico e manutenção para atendimento de necessidades da
Administração Municipal do Município de Mercedes:
1 - Em virtude da verificação de divergência na indicação do prazo de implantação do objeto do processo licitatório em
epígrafe, retifica-se a mesma, alterando sua redação, passando a vigorar conforme disposições a seguir:
Item 23.1 do Edital:
Onde lê-se:
“devendo ser efetuada a implantação do sistema e o treinamento de usuários em até 60 (noventa) dias após a emissão e
remessa da referida ordem. (...)”
Leia-se:
“devendo ser efetuada a implantação do sistema e o treinamento de usuários em até 60 (sessenta) dias após a emissão e
remessa da referida ordem. (...)”
Subitem 3.1.18 do Termo de Referência (Memorial Descritivo)
Onde lê-se:
“O prazo para implantação do sistema é de 90 dias a contar do recebimento da ordem de serviço. ”
Leia-se:
“O prazo para implantação do sistema é de 60 dias a contar do recebimento da ordem de serviço.”
2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se a data da sessão de abertura e
julgamento, passando a ocorrer em 17/03/2020, às 14:00h, nos termos constantes do preâmbulo do edital.
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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