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   MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

        AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 50/2022 

 

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

relativo a licitação na modalidade Pregão, forma Eletrônico, n.º 50/2022, que tem por objeto a 

aquisição de veículos novos (zero km) para utilização nas ações desenvolvidas pela Secretaria de 

Saúde do Município de Mercedes - PR: 

 

1 – Considerando questionamento encaminhado, a respeito das características do item que 

integra o objeto do procedimento licitatório em epígrafe, retifica-se a descrição técnica constante 

do item 1.1 do Anexo I – Termo de Referência, do Edital, que passa a vigorar conforme disposto 

abaixo: 

 

ITEM 01 VEICULO VAN: Ano/modelo: mínimo 2022. Veículo Novo 0 km. Carroceria tipo 

Van/Passageiros. Capacidade: 15 passageiros + Motorista. Bancos reclináveis. Cinto de 

segurança em todas as poltronas. Air Bag duplo (motorista e passageiro). Ar condicionado duplo 

com duto de ar traseiro central. Porta lateral deslizante. Motor mínimo 2.0 litros, 16 válvulas, 

130 CV com diesel. Direção hidráulica. Tração dianteira e/ou traseira. Tacógrafo digital. Rádio 

com AM/FM, leitor MP3 e entrada USB. Câmbio de 5 marchas a frente e 1 ré. Pneus 16 

polegada. Combustível: Diesel. Tanque de Combustível com capacidade mínima de 70 litros. 

Freios a disco com sistema ABS. Faróis de Neblina. Retrovisores Externos Elétricos. Bagageiro 

traseiro. Câmera de ré e sensor de estacionamento. Altura externa mínima: 1,91m; Comprimento 

total mínimo do veículo: 5998mm. Tapete em capacho. Iluminação interna. Tomada 12V. Cor: 

Branca. Películas Protetoras (Insulfilme) nos vidros seguindo legislação em vigor. Garantia total: 

1 (um) ano. OBS.: Veículo novo, sem emplacamento, sendo o Município de Mercedes o 

primeiro proprietário. 

 

Observações: 

a) Ficam mantidas as informações referentes a quantidade, valor unitário e valor total do 

item acima identificado;  

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 24 de maio de 2022, às 08h30min, no 

mesmo local originalmente designado, qual seja, Portal de Compras do Governo Federal – 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

O Edital do procedimento licitatório na íntegra, posterior retificação e demais documentos 

encontram-se disponíveis 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, 05 de maio de 2022. 

 

Laerton Weber 

PREFEITO 
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