
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO 2 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 60/2020 
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Pregão, forma eletrônica, n.º 60/2020, que tem por objeto a aquisição de equipamentos e material permanente 

para aprimoramento dos serviços das Secretarias de Assistência Social e Saúde, do Município de Mercedes: 

1 - Em virtude da verificação de inconformidades na descrição de itens que integram o objeto do processo licitatório em 

epígrafe, retifica-se a mesma, alterando sua redação, passando a vigorar conforme disposições a seguir: 

Item 09 

Leia-se: 

CADEIRA DE PLÁSTICO ADULTA com apoio para os braços (tipo poltrona), material polipropileno com aditivos Anti-

UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com 

capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portarias n.ºs 341 

e 342/14 (normas vigentes). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 

Item 10 

Leia-se: 

CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTIL, cadeira infantil, plástico resistente, de polipropileno virgem, cores variadas, sem 

braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 65 cm a 75 cm de altura, 40 cm a 50 cm de 

comprimento a 30 cm a 40 cm de largura; Garantia de no mínimo 12 meses. 

Item 12 

Leia-se: 

MESA DE PLÁSTICO INFANTIL, mesa infantil, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cores variadas, 

empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 55 cm a 65 cm de altura, 65cm a 75 cm de comprimento 

e 45 cm a 55 cm de largura. Garantia de no mínimo 12 meses. 

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 25 de junho de 2020, às 09:00h, no mesmo local originalmente designado, qual seja, 

Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br  

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, 04 de junho de 2020. 

Cleci M. Rambo Loffi 

PREFEITA 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

