
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 73/2020 
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Pregão, forma eletrônica, n.º 73/2020, que tem por objeto a contratação de empresa para confecção e 

instalação (com fornecimento de materiais) de Ponto de Entrega Voluntária (PEV), para coleta de resíduos recicláveis em 

localidades do interior, integrando ações relativas ao programa de coleta seletiva desenvolvido pela Secretaria de 

Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente do Município de Mercedes: 

1 - Em virtude da verificação de inconformidades na descrição do item que compõe o objeto do processo licitatório em 

epígrafe, retifica-se a mesma, alterando sua redação, passando a vigorar conforme disposições a seguir: 

Leia-se: 

PEV/Casinha: Tela soldada na malha 0,5x0,5 (fundo: 2,50m², parte traseira: 2,50m², parte frontal: 1,85m², laterais: 1,00m² 

+ 1,00m²); Portinha com 02 dobradiças e fechadura simples medindo 0,65m de largura e 0,50m de altura (tela malha 

0,5x0,5) e acima um vão para introduzir os materiais; Chapas de zinco galvanizado 0.43 na cobertura; Cobertura com 

bordas sobressalente com chapas de zinco 0.43 (2,70m x 1,20m = 3,24m²); tubo retangular 30x40 nas extremidades das 

arestas; medida PARTE FRONTAL: 2,50m x 2,00m; medida parte traseira: 2,50m x 1,00m; medida partes laterais: 1,00m 

x 1,00m; medida parte fundo: 2,50m x 1,00m (sendo que o fundo é instalado a 1,00m do chão); Cobertura 2,70m x 1,20m, 

com caimento de 10% na parte traseira; considerando as bordas; pintura com tinta epóxi a base de solvente. Mão de obra 

confecção (solda e pintura) e instalação.  

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

julgamento, passando a ocorrer em 13 de agosto de 2020, às 09:00h, 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, 29 de julho de 2020. 

Cleci M. Rambo Loffi 
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