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 MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 365/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 10/2021 
 

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao 
Edital relativo a licitação na modalidade Tomada de Preços, n.º 10/2021, que tem por 
objeto a contratação de empresa para execução de obra de implantação de galerias 
pluviais urbanas em ruas da sede do Município de Mercedes: 
 
1 - Em virtude da alteração/correção efetuada em Arquivos de Engenharia (Planilha 
Orçamento) relativos à execução do objeto do processo licitatório em epígrafe, retifica-
se a mesma, alterando inclusive, o valor máximo total do objeto, passando o mesmo a 
vigorar conforme disposto a seguir: 

 
Item 13.1 do Edital: 
Onde lê-se: 
“O preço máximo aceitável para execução do objeto deste Edital é de R$ 138.194,67 
(cento e trinta e oito mil cento e noventa e quatro reais e sessenta e sete 
centavos).” 
 
Leia-se: 
“O preço máximo aceitável para execução do objeto deste Edital é de R$ 126.086,19 
(cento e vinte e seis mil oitenta e seis reais e dezenove centavos).” 
 
Item 7.1.3 “g” do Edital: 
Onde lê-se: 
“A visita ao local da execução da obra deverá ser previamente agendada junto ao setor 
de Engenharia do Município, através do telefone (45) 3256-8045, devendo ser efetuada 
de segunda à sexta-feira das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30, até o dia 10 (dez) de 
janeiro de 2022” 
 
Leia-se: 
“A visita ao local da execução da obra deverá ser previamente agendada junto ao setor 
de Engenharia do Município, através do telefone (45) 3256-8045, devendo ser efetuada 
de segunda à sexta-feira das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30, até o dia 02 (dois) de 
fevereiro de 2022” 
 
3 – O Arquivo de Engenharia alterado/corrigido deve ser rigorosamente observado 
pelas licitantes interessadas na participação do certame, sendo que os referidos 
arquivos podem ser verificados no seguinte endereço: 
http://www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php  
 
4 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-
se a data da sessão de abertura e julgamento, passando a ocorrer em 03/02/2022, às 
14:00h, nos termos constantes do preâmbulo do edital. 

http://www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php
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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, 07 de janeiro de 2021. 
 
 
 

Laerton Weber 
PREFEITO 
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