
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 267/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 108/2020 
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Pregão, forma presencial, n.º 108/2020, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços 

para eventual prestação de serviços de torno, solda, mecânica industrial e metalúrgica, e confecção/instalação de ponto 

de ônibus em estrutura metálica, com disponibilização de equipamentos e fornecimento de materiais, para atendimento 

das necessidades da Administração Geral do Município de Mercedes: 

1 – Alterar a redação dos subitens 11.6.1, 11.6.2 e 11.6.3 do item “11.6 – Qualificação técnica”, relativos ao 

processo licitatório em epígrafe, para prever o âmbito de sua incidência, os quais passam a vigorar conforme disposto a 

seguir: 

11.6.1 – (exclusivamente para os Lote 02 e 03) Certidão de registro da proponente no conselho de classe 

competente para o objeto deste certame, dentro de seu prazo de validade; 

11.6.2 - (exclusivamente para os Lote 02 e 03) Declaração, assinada pelo representante legal da proponente, de 

que manterá profissional de nível superior com habilitação para o objeto, corresponsável na gerência dos 

serviços, indicando o nome e o número da inscrição junto ao respectivo conselho, cujo nome deverá constar na 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (ou documento equivalente) relativa ao objeto da presente 

licitação (Declaração de Responsabilidade Técnica - modelo constante no Anexo VII); 

11.6.3 - (para todos os Lotes) Declaração do proponente de que irá dispor de profissionais, materiais e 

equipamentos necessários e adequados para atender as necessidades do Município de Mercedes, bem como, que 

assume inteira responsabilidade pela plena execução do objeto da presente licitação (modelo constante do Anexo 

VIII); 

2 - Incluir os subitens 11.6.4, 11.6.5 e 11.6.6 no item “11.6 – Qualificação técnica”, relativo ao processo licitatório 

em epígrafe, com a seguinte redação: 

11.6.4 – (exclusivamente para os Lotes 02 e 03) atestado e/ou declaração, em nome da proponente, expedido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de serviço de semelhante complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior (capacidade técnico operacional), considerando-se como parcela de maior 

relevância e significativo a execução de serviços de metalúrgica 

11.6.5 - (exclusivamente para os Lotes 02 e 03) comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha 

de registro ou contrato de prestação de serviços, acompanhado de ART (ou documento equivalente) de Cargo e 

Função, entre o responsável técnico indicado (item 11.6.2) e a proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, 

tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato 

social. 

11.6.6 - (exclusivamente para os Lotes 02 e 03) "Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT" (ou 

documento equivalente) do responsável técnico indicado pela proponente, emitido pelo conselho de classe 

competente, de execução de serviço de semelhante complexidade tecnológica e operacional, equivalente ou 

superior. Considera-se como parcela de maior relevância e valor significativo a execução de serviços de 

metalúrgica. 

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

julgamento, passando a ocorrer em 28/12/2020, 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. 

Mercedes – PR, 09 de dezembro de 2020. 

Cleci M. Rambo Loffi 
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