
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 287/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 111/2020 
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Pregão, forma presencial, n.º 111/2020, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços 

para eventual aquisição de combustíveis para veículos, máquinas e equipamentos, atendendo as necessidades do 

Município de Mercedes: 

1 – Alterar a redação dos subitens 5.1.1 e 21.1, relativos ao processo licitatório em epígrafe, passando a vigorar 

conforme disposto a seguir: 

“5.1.1 – O Registro de Preços, decorrente deste Pregão Presencial, terá a validade de 06 (seis) meses. Durante o 

prazo de validade do Registro de Preços, o Município poderá ou não contratar o objeto deste Pregão, conforme a 

necessidade. O objeto da presente licitação será empregado na manutenção dos veículos, equipamentos e 

máquinas da Frota Municipal, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus 

Anexos.” 

“21.1 A Ata terá vigência de 6 (seis) meses, a contar da data de assinatura.” 

2 – Altera redação do item 5.2, relativo ao processo licitatório em epígrafe, passando a vigorar conforme disposto a 

seguir: 

“5.2 O preço total do objeto do presente certame é de R$ 801.319,00 (oitocentos e um mil, trezentos e dezenove 

reais), conforme disposto no Anexo I – Memorial Descritivo, do presente Edital, onde se verifica os valores 

máximos por item e total por lote, conforme critério de julgamento do presente Edital.” 

3 – Altera a redação do item 2.1, do Anexo I – Memorial Descritivo, relativo ao processo licitatório em epígrafe, 

passando a vigorar conforme disposto a seguir: 

“LOTE 01 – Óleo Diesel S-500 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 127.500 litro Óleo diesel; S-500 3,53 450.075,00 

 450.075,00 

Valor total máximo do LOTE 01: R$ 450.075,00 (quatrocentos e cinquenta mil e setenta e cinco reais) 

LOTE 02 – Óleo Diesel S-10 e Arla 32 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 50.000 litro Óleo diesel; S-10 3,58 179.000,00 

2 40 unid Arla 32; balde contendo 20 litros 102,60 4.104,00 

 183.104,00 

Valor total máximo do LOTE 02: R$ 183.104,00 (cento e oitenta e três mil, cento e quatro reais). 

LOTE 03 – Gasolina comum 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 35.000 litro Gasolina; comum 4,47 156.450,00 

 156.450,00 

Valor total máximo do LOTE 03: R$ 156.450,00 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais) 

LOTE 04 - Etanol 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 3.500 litro Etanol 3,34 11.690,00 

 11.690,00 

Valor total máximo do LOTE 04: R$ 11.690,00 (onze mil, seiscentos e noventa reais) 

4 – Altera a redação da cláusula 2.1 da Minuta da Ata de Registro de Preços, constante do Anexo VIII, relativo ao 

processo licitatório em epígrafe, passando a vigorar conforme disposto a seguir: 

“2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 6 (seis) meses, a contar da data de assinatura.” 

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 20/01/2021, às 08h30min, 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, 04 de janeiro de 2021. 

Laerton Weber 

PREFEITO 


