
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 82/2017 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Pregão, forma presencial, n.º 82/2017, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual contratação de empresa para fornecimento de pedrisco e pó de pedra, para manutenção das atividades da 

Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos do Município de Mercedes, durante o exercício de 2017: 

 

1 - Visando resguardar o interesse público, consistente na aquisição do produto de melhor qualidade possível, adequado a 

aplicação que se pretende, passa o Anexo I – Memorial Descritivo, a vigorar acrescido do seguintes subitens: 

 

“3.3 Quando do primeiro fornecimento do objeto, deverá a contratada fornecer os seguintes ensaios, consubstanciados em 

laudos devidamente acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica, com data posterior a assinatura da 

respectiva Ata de Registro de Preços e que atestem o atendimento dos parâmetros consignados: 

 

PEDRISCO 

Agregado passante na peneira 3/8” (9,5250mm) e retido na peneira 3/16” (4,7625mm) 

 Desgaste Los Angeles (igual ou inferior a 40% - DNER-ME 035/98) 

 Índice de forma (superior a 0,5 – DNER-ME 086/94) 

 Durabilidade (perda inferior a 12% - DNER-ME 89/94) 

 Granulometria (DNER-ME 083/98) 

 

PÓ DE PEDRA 

Agregado passante na peneira 3/16” (4,7625mm) 

 Equivalente de areia (igual ou superior a 55% - DNER-ME 054/97) 

 Durabilidade (perda inferior a 15% - DNER-ME 89/94) 

 Granulometria (DNER-ME 083/98) 

 

3.4 Será rejeitado o objeto que não atender os parâmetros definidos no item anterior.  

 

3.5 Caso o Município julgue necessário, durante a execução contratual, deverá a contratada apresentar novos ensaios e/ou 

ensaios adicionais, sem custos para o Município.” 

 

2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se a data da sessão de abertura e 

julgamento, que passa para 28 de agosto 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, 10 de agosto de 2017 

Cleci M. R. Loffi 

PREFEITA 


