
MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR 
RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2015

 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços psicoterapêuticos, para ministrar palestra e desenvolver
atividades terapêuticas junto a grupos de pacientes que necessitam de acompanhamento na área da saúde mental, bem
como demais pacientes que frequentam a Academia da Saúde
Em razão da verificação de informação incompleta, no que diz respeito ao Recebimento de Envelopes, mencionado no
item 1 do Edital, e no que diz respeito à  Documentação de Habilitação, mencionada no item 7 do Edital, relativo ao
procedimento licitatório em epígrafe, tem-se o seguinte:
A) ITEM 1 – PREÂMBULO, subitens 1.2 e 1.3, passa a vigorar com a seguinte redação:

1.2 - O RECEBIMENTO dos Envelopes “A” contendo a documentação de Habilitação e envelopes “B”, contendo
Proposta de Preço dos interessados CADASTRADOS, dar-se-á até às 09:00 horas, do dia 1º/10/2015, na Secretaria de
Planejamento, Administração e Finanças, no endereço mencionado no subitem 1.1 do Edital. O RECEBIMENTO dos En-
velopes “A” contendo a documentação de Habilitação e envelopes “B”, contendo Proposta de Preço dos interessados
NÃO CADASTRADOS dar-se-á até às 17:30 horas, do dia 29/09/2015, no local anteriormente mencionado.

1.3 - A abertura dos envelopes “A”, contendo a documentação de Habilitação dar-se-á na Sala de Licitações da
Prefeitura, no mesmo endereço estabelecido no subitem 1.1 supra mencionado, às 09:00 horas do dia 1º/10/2015. Ha-
vendo a concordância da Comissão de Licitação e de todas as proponentes, formalmente expressa pela assinatura do
Termo de Renúncia, conforme modelo constante no Anexo VI, renunciando à interposição de recurso da fase de habilita-
ção proceder-se á, nesta mesma data, a abertura dos Envelopes “B”, contendo a Proposta de Preço das proponentes
habilitadas.
B) DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO, o subitem 7.1.1, alínea “c”, passa a vigorar com a seguinte
redação:

c) Certificado de Registro Cadastral, válido na data de abertura desta licitação, expedido pelo Município de Mer-
cedes ou outro órgão da administração pública direta.
C) Em razão da alteração efetuada, fica reaberto o prazo de publicação, devendo a abertura das propostas dar-se em
1º   de   outubro     de     2015,     às   09  :00h, na sala de Licitações do Paço Municipal, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, Centro. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O  Edital  completo  encontra-se  no  site  www.mercedes.pr.gov.br.  Demais
informações encontram-se à disposição dos interessados, na Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, na
Prefeitura do Município de Mercedes, de segunda a sexta feira, no horário de atendimento ao público: 8:00 às 12:00h e
13:30h às 17:30h. Telefone: (45)3256-8000.
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