MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2017

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na
modalidade Pregão, forma presencial, n.º 14/2017, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para
eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de panificação, para composição de
lanches para participantes das oficinas disponibilizadas pelo CRAS e CREAS, bem como aos alunos participantes das
oficinas disponibilizadas pelo Projeto Piá "Luz do Amanhã" e demais atividades desenvolvidas pela Secretaria de
Assistência Social do Município de Mercedes, durante o exercício de 2017:
1.
Em virtude da verificação de inconformidade na redação de item do procedimento licitatório em epígrafe, torna-se
pública a seguinte retificação:
Item 23 – DO PRAZO, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
- Onde lê-se:
“O fornecimento iniciará a partir de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), sendo que a entrega do objeto dar-se-à em
até 02 (dois) dias após sua solicitação, mediante e de acordo com a entrega da Ordem de Compra...”
- Leia-se:
“O fornecimento iniciará a partir de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), sendo que a entrega do objeto dar-se-à
diariamente, mediante e de acordo com a entrega da Ordem de Compra...”
2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, a data da sessão de abertura e julgamento fica
mantida, ou seja, será em 03 de fevereiro de 2017, às 09:00h, no mesmo local originalmente designado.
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.
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