
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/2020 
 

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

licitação na modalidade Pregão, forma presencial, n.º 23/2020, que tem por objeto a formalização de 

Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de material hospitalar para utilização nas unidades 

de saúde do Município de Mercedes: 

 

1 - Em virtude da verificação de erro na indicação de valor total do LOTE 05 relativo ao objeto 

do processo licitatório em epígrafe, retifica-se o mesmo, passando a vigorar conforme disposto 

a seguir: 

 

LOTE 05 – Kit de inalação; fluxômetro, máscara, regulador de pressão, umidificador e válvula para 

cilindro de oxigênio 

Onde lê-se: 

Valor total máximo do LOTE 05: R$ 18.168,99 (dezoito mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e 

nove centavos) 

Leia-se: 

Valor total máximo do LOTE 05: R$ 4.970,59 (quatro mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e 

nove centavos) 

 

2 – Em virtude da correção acima indicada, retifica-se a redação do item 5.2 do Edital, 

passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação: 

 

 “5.2 O preço total do objeto do presente certame é de R$ 217.075,31 (duzentos e dezessete 

 mil, setenta e cinco reais e trinta e um centavos)”. 

 

3 – Em razão da verificação de ausência de indicação relativa aos itens que integram o objeto 

relativo ao LOTE 10, tem-se a seguinte complementação: 

Onde lê-se: 

“LOTE 10 – ...” 

 

Leia-se: 

“LOTE 10 – Lençol para maca, cama e descartável e capa para travesseiro” 

 

4 – Considerando a indicação equivocada de redação constante de itens que integram o objeto 

relativo ao LOTE 17, retifica-se a mesma, passando a vigorar conforme descrição a seguir: 

Item Descrição 

15 

Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 08. Fabricada em poliuretano, com linha 

radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, 

mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. 

Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na 

ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via 

para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. 

16 
Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 10. Fabricada em poliuretano, com linha 

radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, 



Item Descrição 

mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. 

Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na 

ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via 

para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. 

17 

Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 12. Fabricada em poliuretano, com linha 

radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, 

mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. 

Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na 

ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via 

para maior comodidade. Embalado em Papel Grau Cirúrgico e descartável. 

 

5 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se a data da 

sessão de abertura e julgamento, passando a ocorrer em 16/03/2020, às 08:30h, 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. 

 

Mercedes – PR, 26 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Cleci M. Rambo Loffi 

PREFEITA 


