
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34/2016 

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 
modalidade Pregão, forma presencial, n.º 34/2016, que tem por objeto a aquisição de vassoura coletora, trator 
cortador de grama e roçadeira hidráulica articulada, para utilização nos serviços realizados pela Secretaria de Viação, 

Obras e Serviços Urbanos, do Município de Mercedes. 
1. Em virtude da verificação de inconformidade na descrição de item constante do Termo de Referência do 
processo licitatório em epígrafe, o mesmo passa a vigorar, no item abaixo indicado, com a seguinte retificação: 

Item Descrição Qtd R$ Unit R$ Total 

3 

Trator cortador de grama; Cortador de Grama Giro 
Zero; motor a gasolina de 4 tempos; 25 cv; 720 
cilindradas; bateria de 12v; tanque de combustível de 
18 litros; Velocidade para frente: 13 km/h e para traz: 
8 km/h; Largura de Corte: 130 cm; Altura de Corte 
mínimo: 3,8 cm; 12 ajustes de altura; 3 laminas de 
corte; Sistema de tração hidráulico e direção 360 
graus com bombas Hydro-gear; Transmissão 
Hidrostática; Plataforma de corte em aço com pintura 
eletrostática; eixo do mandril em alumínio; material 
de plataforma de corte em chapas de aço soldadas; 
sistema de elevação do deck manual ativado com o 
pé; medidor de horas digital com alerta de serviço; 

1 36.000,00 36.000,00 

2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, a data da sessão de abertura e 
julgamento fica alterada, sendo designada a data de 28 de março 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, 10 de março de 2016 
Cleci M. Rambo Loffi 

PREFEITA 

http://www.mercedes.pr.gov.br/

