
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

2º AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021 
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Pregão, forma eletrônica, n.º 24/2021, que tem por objeto a aquisição de equipamento rodoviário, tipo 

escavadeira hidráulica de esteiras, nova, para atendimento da demanda de trabalho inerente à Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Meio Ambiente do Município de Mercedes: 

1 - Em virtude da verificação de inconformidade na descrição do objeto do processo licitatório em epígrafe, altera-se a 

mesma, passando a vigorar conforme disposições a seguir: 

ITEM ÚNICO – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRAS 
Escavadeira hidráulica de esteiras. Potência mínima de 93HP ou equivalente em KW; nova (zero horas); motor de 04 

(quatro) cilindros com injeção direta de combustível óleo diesel, da mesma marca do fabricante; peso operacional 

mínimo de 13.000kg; equipada com caçamba de escavação coroada, com capacidade mínima de 0,65 m³; equipado com 

no min. 1 rolete superior e 7 roletes inferiores; força de escavação mínima da caçamba de 9.300 kgf; braço de escavação 

mínimo de 2,1m; sistema elétrico de 24V; cabine fechada e climatizada com ar condicionado; sistema hidráulico 

principal com bomba de pistão de deslocamentos variáveis; armação do chassi em forma de "x"; sapatas com garras 

triplas de largura mínima de 700mm; espelhos retrovisores externos; indicadores de temperatura da água de 

arrefecimento do motor; indicadores do sistema hidráulico; indicadores de pressão do óleo do motor; indicador do filtro 

de ar do motor; 02 faróis de trabalho; equipamentos padrão de fábrica 

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 13/04/2021, às 08:30h, nos termos constantes do preâmbulo do edital. 

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, 25 de março de 2021. 

Laerton Weber 
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