
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 5/2017 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME's E/OU EPP's 
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Pregão, forma presencial, n.º 5/2017, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual contratação de empresa para fornecimento de suplementos alimentares e dietas enterais, para atender munícipes 

que necessitam das mesmas, atendidos pela Secretaria de Saúde do Município de Mercedes, durante o exercício de 2017: 

1. Fica alterada descrição de itens relativos ao objeto do processo licitatório em epígrafe, passando a vigorar com a 

descrição conforme segue: 

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total 

1 1000 unid 

Fórmula líquida nutricionalmente completa para 

nutrição enteral ou oral, normocalórica de 1,0 a 

1,2Kccl/ml, normoprotéica e normolipídica, contendo 

no máximo 30% de proteínas de origem animal em 

relação ao valor total de proteínas da dieta. 

Embalagem modelo TP 1000ml, com tampa sistema 

abre e fecha. Referência Isosource soya/Nutri 

enteral soya 

29,98 29.980,00 

2 100 unid 

Fórmula líquida nutricionalmente completa para 

nutrição enteral ou oral, normoclaórica 1,0 a 

1,2Kcal/ml, normoprotéica e normolipídica, 

adicionada de fibras, contendo de 15 a 20 gramas de 

fibras por litro de dieta, e contendo no máximo 30% 

de proteínas de origem animal em relação ao valor 

total de proteínas da dieta. Embalagem modelo TP 

1000ml, com tampa sistema abre e fecha. Referência: 

Isosource soya fiber / Nutri enteral soya fiber  

32,94 3.294,00 

 2– Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, a data da sessão de abertura e julgamento fica 

alterada, passando a ser em 09 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, 19 de janeiro de 2017 

Cleci M. Rambo Loffi 
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