MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2018

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na
modalidade Pregão, forma Presencial, n.º 28/2018, que tem por objeto a contratação de empresa para ministrar oficinas e
cursos visando o desenvolvimento e acompanhamento de atividades realizadas no CRAS – Centro de Referência da
Assistência Social, atendendo à Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, dentro do Serviço de Atendimento
Integral à Família – PAIF, no Município de Mercedes:

1.
Fica alterada descrição, quantidade e valor máximo de item relativo ao objeto do processo licitatório em epígrafe,
passando a vigorar com a descrição conforme segue:

Item 04 – Curso Profissionalizante: Pintura em Tecido
Objetivo: Contribuir para a geração e melhoria do trabalho e renda dos usuários da Assistência Social
Nº de turmas: 02 (duas)
Carga horária total: 450 (quatrocentos e cinquenta) horas
Nº alunos: Até 15 (quinze) alunos
Horários da oficina: das 13:30 às 17:30; 19:00 às 21:30
Período: Fevereiro a Dezembro de 2018

Público alvo: Famílias usuárias dos serviços da Assistência Social, em situação de vulnerabilidade social, especialmente:
famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; famílias que atendem critérios de
elegibilidade e tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas; famílias em situação de
vulnerabilidade em decorrência das dificuldades vivenciadas por alguns de seus membros; pessoa com deficiência e/ou
pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social.
Valor por hora: R$ 17,74 (dezessete reais e setenta e quatro centavos)
Valor máximo: R$ 7.983,00 (sete mil, novecentos e oitenta e três reais)
2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se a data da sessão de abertura e
julgamento, que passa para 23 de fevereiro de 2018, às 14:00h, 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, 05 de fevereiro de 2018
Cleci M. Rambo Loffi
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