MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2017

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na
modalidade Pregão, forma presencial, n.º 22/2017, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para
eventual contratação de empresa para fornecimento de pneus novos para a frota de veículos leves, pesados e máquinas,
pertencente ao Município de Mercedes, durante o exercício de 2017:
1.
Em virtude da verificação de quantidade inferior à necessidade, em relação a itens do objeto do processo licitatório
em epígrafe, torna-se pública a seguinte retificação:
a) Acrescenta-se quantidade aos itens abaixo indicados, passando os mesmos a vigorar conforme quantidade
estabelecida abaixo:
Item Qtd Unid
Descrição
R$ Unit R$ Total

Pneumático para automóvel leve. Construção radial; normal; dimensões
185/80R14 97N; 8 lonas; (fabricação não superior a 6 meses, a contar da
26
10 unid entrega do objeto); certificação INMETRO; prazo de garantia não inferior
425,17 4.251,70
a 5 (cinco) anos; de qualidade igual ou superior às marcas Goodyear e/ou
Pirelli; para utilização nos veículos: VW Kombi 1.6 8V
Pneumático para automóvel leve. Construção radial; normal; dimensões
195/55R16 91V; novo (fabricação não superior a 6 meses, a contar da
30
6
unid entrega do objeto); certificação INMETRO; prazo de garantia não inferior
452,08 2.712,48
a 5 (cinco) anos; de qualidade igual ou superior às marcas Goodyear e/ou
Pirelli; para utilização nos veículos: Fiat Grand Siena
2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se a data da sessão de abertura e
julgamento, que passará a ser em 23 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.
Mercedes – PR, 08 de fevereiro de 2017
Cleci M. Rambo Loffi
PREFEITA

