
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 350/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 142/2021 
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Pregão, forma eletrônica, n.º 142/2021, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual aquisição de produtos hortifrutigranjeiros, leite e derivados, para alimentação escolar, para consumo nas escolas 

e creche da rede pública municipal de ensino do Município de Mercedes, durante o primeiro semestre do ano letivo de 

2022: 

1 – Altera a quantidade, o valor unitário e total de item, que integra o objeto do procedimento licitatório em epígrafe, 

passando o mesmo a vigorar conforme disposto abaixo: 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

24 600 kg 

Tomate tipo longa vida de 1ª qualidade; tamanho médio; 

consistência firme; sem sujidade; pele lisa, livre de fungos; 

apropriado ao consumo. 
6,17 3.702,00 

2 – Considerando as alterações indicadas nos itens anteriores, o valor total do objeto do certame, indicado no item 15.1 

do Anexo I – Termo de Referência, do Edital, passa a ser de R$ 58.655,35 (cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e 

cinco reais e trinta e cinco centavos). 

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 12 de janeiro de 2022, às 08h30min, 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, 22 de dezembro de 2021. 

Laerton Weber 

PREFEITO 

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

