
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 15/2020 
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Tomada de Preços, n.º 15/2020, que tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra de 

revitalização da Avenida Dr. Mário Totta, no trecho compreendido entre a Rua João Pessoa e a Rua Antenor Zancanella, na 

sede do município de Mercedes: 

1 - Em virtude da alteração/correção efetuada em Arquivos de Engenharia (Memorial Descritivo e Planilhas) relativos à 

execução do objeto do processo licitatório em epígrafe, retificam-se as mesmas, alterando inclusive, o valor máximo total 

do objeto, passando o mesmo a vigorar conforme disposto a seguir: 

Item 12.1 do Edital: 

Onde lê-se: 

“O preço máximo aceitável para execução do objeto deste Edital é de R$ 334.946,61 (trezentos trinta quatro mil, 

novecentos quarenta seis reais e sessenta um centavos).” 

Leia-se: 

“O preço máximo aceitável para execução do objeto deste Edital é de R$ 361.687,97 (trezentos e sessenta e um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos).” 

2 – Os Arquivos de Engenharia alterados/corrigidos devem ser rigorosamente observados pelas licitantes interessadas na 

participação do certame, sendo que os referidos arquivos podem ser verificados no seguinte endereço: 

http://www.mercedes.pr.gov.br/arquivos/licitacoes_anexos/2020/06/Retificacao.rar 

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

julgamento, passando a ocorrer em 26/06/2020, às 09:00h, 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 junho de 2020. 

Cleci M. Rambo Loffi 

PREFEITA 
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