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 MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 285/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 120/2021 

 

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

relativo a licitação na modalidade Pregão, forma eletrônica, n.º 120/2021, que tem por objeto a 

contratação de empresa para fornecimento e instalação de sistema de geração fotovoltaica em 

prédios públicos do Município de Mercedes: 

 

1 – Em razão do parcial acolhimento de impugnação ao Edital, a descrição do objeto constante 

do item 1.1 do Anexo I – Termo de Referência, do Edital, que contém a descrição do objeto, 

alterando a seguinte redação: 

 

Onde lê-se: 

SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA DE 75 KW, contendo no mínimo 1 e no máximo 3 

inversores (...) 

 

Leia-se: 

SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA DE 75 KW, contendo 1 inversor que tenha 

potência mínima de 75 KW (...) 

 

2 – Acresce a seguinte dotação orçamentária, onde estão programadas as despesas para atender a 

esta licitação, conforme informação a seguir: 

 

02.004.04.122.0003.2007 – Manutenção e Conservação dos Prédios Públicos. 

Elemento de despesa: 33903917 

Fonte de recurso:  505 
 

3 – Substitui peça técnica que integra relação de arquivos complementares, disponibilizada 

digitalmente, passando a vigorar conforme anexo disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php  

 

4 – Em razão das modificações realizadas, altera-se a data da sessão de abertura e julgamento, 

passando a ocorrer em 28 de outubro de 2021, às 08h30min, 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, 06 de outubro de 2021. 

 

Laerton Weber 
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