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 MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 8/2023 

 

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

relativo a licitação na modalidade Pregão, forma eletrônica, n.º 8/2023, que tem por objeto a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, tratamento e 

destinação final de resíduos hospitalares, gerados nas unidades de saúde do Município de 

Mercedes: 

 

1 – Em razão do parcial acolhimento de impugnação ao Edital, retifica-se a redação de 

exigências constantes do subitem 9.10 – Qualificação técnica, do Edital, na forma que segue: 

 

9.10.5 – Exigência excluída; 

 

9.10.6 Licença de Operação (LO), vigente, expedida pelo órgão competente, do aterro sanitário, 

para onde serão destinados os resíduos de serviço de saúde, em nome da proponente, emitido 

pelo órgão responsável do Estado do domicílio do Aterro (Resolução nº 237/1997 - CONAMA). 

Caso a Licença do aterro sanitário não esteja em nome da empresa licitante, esta deverá 

apresentar contrato de prestação de serviços permitindo a licitante o encaminhamento de 

resíduos de saúde tratados, quando for o caso. 

 

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

passando a ocorrer em 06 de março de 2023, 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, 16 de fevereiro de 2023. 

 

 

Laerton Weber 

Prefeito 
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