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ADENDO I 
 

1- Relativo à objeto do Edital passa a ter a seguinte redação: 
 

 Onde se lê:  
O objeto deste constitui-se em “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
ESPORÁDICA DE PÓ DE PEDRA, PEDRISCO, GRANILHA, PEDRA BRITA Nº1, 
PEDRA GRADUADA E PEDRA RACHÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E 
AGRICULTURA”. A retirada será com caminhão e por funcionário do Município na 
empresa vencedora (por ausência de local para armazenamento no Município), com 
retirada fracionada a qualquer tempo, motivo pelo qual a empresa vencedora poderá 
ter uma distância não superior a 15 (quinze) quilômetros da sede da Prefeitura de 
Medianeira-PR. Caso haja necessidade a empresa fará a entrega do produto 
diretamente em Medianeira-PR em local a ser determinado pela Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos 
Leia se:  
O objeto deste constitui-se em “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
ESPORÁDICA DE PÓ DE PEDRA, PEDRISCO, GRANILHA, PEDRA BRITA Nº1, 
PEDRA GRADUADA E PEDRA RACHÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E 
AGRICULTURA”, com entrega fracionada a qualquer tempo, a empresa fará a 
entrega do produto diretamente no Município de Medianeira-PR em local a ser 
determinado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, (por ausência de local 
para armazenamento no Município), sendo o prazo de entrega de até 05 (cinco) dias 
após a emissão da Ordem de Compra. 

2- Do valor máximo e prazo de entrega: 
Onde se lê:  
8. O valor máximo da presente licitação é de R$158.652,00 (cento e cinquenta e 
oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais). A retirada será com caminhão e por 
funcionário do Município na empresa vencedora (por ausência de local para 
armazenamento no Município), com retirada fracionada a qualquer tempo, motivo 
pelo qual a empresa vencedora poderá ter uma distancia não superior a 15 (quinze) 
quilômetros da sede da Prefeitura de Medianeira. Caso haja necessidade a empresa 
fará a entrega do produto diretamente em Medianeira-PR em local a ser determinado 
pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Secretaria de Agricultura Sustentável 
e Abastecimento. 
Leia se: O valor máximo da presente licitação é de R$158.652,00 (cento e 
cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais), com entrega fracionada 
a qualquer tempo, a empresa fará a entrega do produto diretamente no Município de 
Medianeira-PR em local a ser determinado pela Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, (por ausência de local para armazenamento no Município), sendo o prazo 
de entrega de até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Compra. 
 

3-  Devido a proximidade da entrega das propostas e/ou retirada das mesmas 
para alguma modificação, reabre-se o prazo inicialmente estabelecido, 
ficando a entrega das propostas para o dia 15 de fevereiro de 2018 às 
09h30min, em conformidade com o estabelecido no Art. 21 §4º da Lei 
8666/93. 

Medianeira, 31 de janeiro de 2018.       
 

Vânia Raquel Furmann Moreira – Pregoeira 

 


