
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 5/2020 

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

modalidade Pregão, forma presencial, n.º 5/2020, que tem por objeto a Formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual aquisição de gás de cozinha, produtos para copa e cozinha, de higiene e materiais de limpeza, para uso da 

Administração Geral do Município de Mercedes: 

1. Em virtude da verificação de inconformidade na descrição de itens integrantes do objeto do processo licitatório em 

epígrafe, torna-se pública a seguinte retificação: 

a) Altera-se a descrição dos seguintes itens do LOTE 10 do procedimento licitatório em epígrafe, passando o 

mesmo a vigorar conforme descrição técnica abaixo: 

Item Descrição 

1 Água sanitária. Produto a base de hipoclorito de sódio e água; frasco plástico, embalagem contendo 1 litro 

4 
Alvejante. Líquido; Com ação branqueadora; a base de hipoclorito de sódio, água, aromatizantes e corantes; 

contendo 1 litro. 

  

b) Altera-se a descrição do seguinte item do LOTE 14 do procedimento licitatório em epígrafe, passando o mesmo a 

vigorar conforme descrição técnica abaixo: 

Item Descrição 

3 

Papel toalha interfolhas; branco, 2 dobras. Tamanho: 20x20 cm (mín). Embalagem com 1000 folhas (mín), 

separadas em 4 fardos contendo 250 unidades em cada. Composição: 100% celulose virgem. Alta resistência à 

umidade (RU);  

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 janeiro de 2020, 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. 

Mercedes – PR, 13 de janeiro de 2020. 

Cleci M. Rambo Loffi 

PREFEITA 

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

