
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 150/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 80/2019 

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

modalidade Pregão, forma Presencial, n.º 80/2019, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços 

de monitoramento por câmeras (CFTV), compreendendo locação de equipamentos, instalação, operação e treinamento, 

visando compor sistema de segurança na área urbana da sede do Município de Mercedes, conforme especificações técnicas 

mínimas constantes do Anexo I – Memorial Descritivo: 

1 – Em face do julgamento relativo a impugnação apresentada, altera-se redação dos itens 11.6.3, 20.2.3.1 e 20.2.3.2, todos 

do instrumento convocatório, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

“11.6.3 Declaração, assinada pelo representante legal da proponente, de que manterá um profissional responsável 

técnico devidamente habilitado, corresponsável na gerência dos serviços, indicando o nome e o número da inscrição 

junto ao conselho profissional respectivo, 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 VIII);” 

“20.2.3.1 Comprovação de que dispõe em seu quadro permanente no mínimo 1 (um) profissional certificado, 

capacitado para o equipamento da marca proposta pela adjudicatária. A comprovação da qualificação do 

profissional se fará por meio de certificado/diploma, e o vínculo com a adjudicatária por meio de registro em 

carteira de trabalho e previdência social ou contrato de prestação de serviços, salvo se o profissional for dirigente, 

integrar o próprio quadro social ou for titular da adjudicatária;” 

“20.2.3.2 Comprovação de vínculo do profissional responsável técnico indicado para fins de habilitação (item 11.6.3 

do Edital), através de registro em carteira de trabalho e previdência social ou contrato de prestação de serviços, 

acompanhado, em qualquer caso, de ART de Cargo e Função, ou documento equivalente. Se o profissional por 

dirigente, integrar o quadro social ou for titular da adjudicatária, bastará a apresentação de ART de Cargo e Função, 

ou documento equivalente.” 

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

julgamento, que passa para 03 de setembro de 2019, às 09:00h, 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. 
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