
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 300/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 124/2021 
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Pregão, forma presencial, n.º 124/2021, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual locação de tendas, palcos, camarins, banheiros químicos e outros equipamentos, para utilização em eventos 

realizados pelo Município de Mercedes: 

1 - Em virtude da verificação de inconformidades na indicação de valores unitários e totais de itens que integram o 

objeto do processo licitatório em epígrafe, retifica-se a mesma, alterando sua redação, passando a vigorar 

conforme disposições a seguir: 

a) Item 01 - Tenda, tipo pirâmide; 10m x 10m (...) 

Onde lê-se: 

R$ Unit: 406,67 

R$ Total: 28.466,90 

Leia-se: 

R$ Unit: 1.416,67 

R$ Total: 77.916,85 

 

b) Item 02 - Tenda, tipo pirâmide; 5m x 5m (...) 

Onde lê-se: 

R$ Unit: 1.416,67 

R$ Total: 77.916,85 

Leia-se: 

R$ Unit: 406,67 

R$ Total: 28.466,90 

2 – Incluir, no subitem 11.8 do Edital, a previsão de exigência de qualificação técnica, na forma que segue: 

11.8.2 Licença de operação (L.O.) ou Declaração de Licenciamento Ambiental Estadual (D.L.A.E.), emitidas 

pelo Instituto Água e Terra (IAT), de acordo com as RESOLUÇÕES nº 107/2020 – CEMA e nº 051/2009 – 

SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

3 – Incluir, no subitem 20.2 do Edital, a previsão de condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, na 

forma que segue: 

20.2.3 Constitui condição para a assinatura da Ata de Registro de Preços, por parte da vencedora/adjudicatária 

do objeto relativo ao item 03, a apresentação de contrato com entidade pública municipal de saneamento básico 

ou concessionária de tal serviço, que garanta o tratamento e destinação adequada dos resíduos de esgoto 

coletado pelos banheiros químicos a serem locados. 

4 – Considerando que a alteração supra afeta a formulação das propostas, altera-se a data da sessão de abertura e 

julgamento, passando a ocorrer em 27 de outubro de 2021, às 14h00min, 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, 05 de outubro de 2021. 

Laerton Weber 

PREFEITO 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

