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 MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 243/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 107/2021 

 

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

relativo a licitação na modalidade Pregão, forma eletrônica, n.º 107/2021, que tem por objeto a 

formalização de Ata de Registro Preços para eventual aquisição de recarga de oxigênio 

medicinal, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes: 

 

1 – Em razão do parcial acolhimento de impugnação ao Edital, a tabela constante do item 1.1 do 

Anexo I – Termo de Referência, do Edital, que contém o quantitativo, descrição do objeto e 

preços máximos, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 100 unid 

Recarga de oxigênio medicinal (envasado em 

cilindro de 1m³) - com fornecimento de cilindro 

em regime de comodato. 

81,98 8.198,00 

2 130 m³ 

Recarga de oxigênio medicinal (envasado em 

cilindro de 2m³ a 4m³) - com fornecimento de 

cilindro em regime de comodato. 

38,96 5.064,80 

3 2.400 m³ 

Recarga de oxigênio medicinal (envasado em 

cilindro de 6m³ a 10m³) – com fornecimento de 

cilindro em regime de comodato. 

23,33 55.992,00 

 

2 – Fica suprimida a alínea “j” do item 1.1 do Anexo I – Termo de Referência do Edital, 

passando o 4.1 do mesmo documento a vigorar com a seguinte redação: 

 

4.1. A entrega do objeto por parte da contratada, de modo fracionado, 

deverá se dar após a emissão da Ordem de Compra. O objeto deverá ser 

entregue em até 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação, conforme a 

necessidade do Município. 

 

3 – O item 15.1 do Anexo I – Termo de Referência do Edital, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

15.1 O preço total máximo do objeto do presente certame é de R$ 

69.254,80 (sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e 

oitenta centavos) conforme disposto no item 1.1 deste Termo de 

Referência, onde se verificam os valores máximos unitário e total 

admitidos. 

 

4 – Em razão das modificações realizadas, altera-se a data da sessão de abertura e julgamento, 

passando a ocorrer em 16 de setembro de 2021, às 14h00min, no mesmo local originalmente 

designado, qual seja, Portal de Compras do Governo Federal – 

www.comprasgovernamentais.gov.br  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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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, 25 de agosto de 2021. 

 

 

Laerton Weber 

PREFEITO 

 


