
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2016 

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 
modalidade Pregão, forma presencial, n.º 19/2016, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de 
Preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de artigos de papelaria e materiais para 
escritório, para uso da Administração Geral do Município de Mercedes durante o exercício de 2016: 
1. Em virtude da verificação de erro no valor total de itens relativos ao objeto do processo licitatório em 
epígrafe, torna-se pública a seguinte retificação 
 LOTE 06 
- Item 08, corrigido valor unitário e total, passando a vigorar conforme segue: 

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total 

8 50 cx 
Lápis de cor. Ecolápis. Formato sextavado; 17mm; caixa 
com 24 cores 

41,13 2056,50 

 - Considerando as alterações supra, passa o valor total máximo do LOTE 06 a vigorar com a seguinte 
importância: R$ 10.674,70 (dez mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta centavos). 
 LOTE 11 
- Item 08, corrigido valor unitário e total, passando a vigorar conforme segue: 

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total 

8 60 und 
Prendedor para papel. 51mm; Corpo de metal, com pintura 
epóxi; presilha em aço inoxidável;  

2,90 174,00 

- Considerando as alterações supra, passa o valor total máximo do LOTE 11 a vigorar com a seguinte importância: 
R$ 3.182,22 (três mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos). 
2– Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, entretanto, o prazo inicialmente 
previsto ultrapassa o prazo mínimo previsto no art. 4º, V, Lei 10.520/02, a data da sessão de abertura e julgamento 
fica mantida, ou seja, será em 15 de fevereiro de 2016, 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, 13 de janeiro de 2016 
Cleci M. Rambo Loffi 
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