
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 40/2018 

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

modalidade Pregão, forma presencial, n.º 40/2018, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual contratação de empresa para fornecimento de máquinas de costura, para realização de ações de fortalecimento 

industrial: 

1. Em virtude da verificação de inconformidade na descrição de item integrante do objeto do processo licitatório em 

epígrafe, torna-se pública a seguinte retificação: 

a) Suprime-se características da descrição técnica do item 10 do objeto do procedimento licitatório em epígrafe, 

passando o mesmo a vigorar conforme descrição técnica abaixo: 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

10 1 unid 

Mini Caldeira 4 Litros 110 ou 220 Volts - CAL008 110 ou 220 Volts. 

Mini caldeira portátil com ferro industrial capacidade de 4 Litros, botão 

de toque macio, pressão de 3,5 bar, equivalente as caldeiras industriais de 

vapor, controlado através de válvula solenóide com controle de fluxo de 

vapor. Estas características aliadas ao seu fácil manuseio, tornam o 

produto ágil e prático para passar roupas de algodão, malha, jeans e 

outros. Capacidade de 4 Litros de água, proporcionando uma autonomia 

de até 6h de uso continuo de vapor. Capacidade de 4 litros de água.  

2.650,00 2.650,00 

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

julgamento, que passará a ser em 28 de março de 2018, às 08:30h, no mesmo local originalmente designado. 

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, 12 de março de 2018. 

Cleci M. Rambo Loffi 

PREFEITA 

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

