
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 44/2017
O  Município  de  Mercedes,  Estado  do  Paraná,  torna  público  a  seguinte  retificação  ao  Edital  relativo  a  licitação  na
modalidade Pregão, forma presencial, n.º 44/2017, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para
eventual fornecimento de plantas  ornamentais  para praças,  parques e  jardins do município,  e  eventual  contratação de
serviços de jardinagem.:
1- Em virtude de impugnações apresentadas, parcialmente julgadas procedentes, o processo licitatório em epígrafe passa a
prever os seguintes requisitos de habilitação: 
11.7 Para fins de comprovação da Qualificação Técnica,   exigir-se-á a apresentação dos seguintes documentos:

11.7.1  - Declaração da disponibilidade de profissionais  e  materiais  adequados  para a  execução  dos  serviços,  
conforme objeto do presente edital (modelo constante do Anexo VII), para interessados no objeto relativo ao Lote 
01;
11.7.2 – Comprovação de inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas - RENASEM (relativo às atividades
de produção/comercialização), na forma da Lei nº 10.71/2004 e Decreto nº 5.153/2004, dentro do prazo de vigência,
para interessados no objeto relativo aos Lotes 03 a 05;
11.7.3  –  Comprovação  de  inscrição  no Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  –  
CTF/APP do IBAMA, na forma da IN IBAMA nº 6/2013, dentro  do  prazo  de  vigência, para  interessados  no  
objeto relativo aos Lotes 03 a 05.

2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas,  altera-se a data da sessão de abertura e
julgamento, passando a ocorrer em 25 de abril 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.
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