
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 107/2020 
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Pregão, forma eletrônica, n.º 107/2020, que tem por objeto a aquisição de retroescavadeira, nova, para 

atendimento da demanda de trabalho inerente ao SEMAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto, 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 – RETROESCAVADEIRA 
RETROESCAVADEIRA DE PNEUS: Ano/Modelo 2020/2020, motor 4 cilindros com potência mínima de 85hp, 

motor da mesma marca do fabricante do equipamento, Cabine fechada com sistema de Ar Condicionado, acento com 

regulagem de altura, tapete do piso, sistema de acionamento hidráulico dianteiro por uma alavanca tipo joystick 

mecânico, sistema de acionamento traseiro (retro) por joystick, caçamba dianteira de 0,90m3, com sistema de 

basculamento da caçamba dianteira por um único cilindro, caçamba traseira de 0,27m3, pneu dianteiro com medida 

mínima de 12,5x80x18, pneus traseiros com medida mínima de 19,5x24, transmissão powershift com 6 marchas, freios 

banhados a óleo, tanque de combustível de 150 litros. Tração nas 4 rodas (4x4). Direção Hidráulica. Freio de 

estacionamento. Medidores da temperatura do liquido de arrefecedor, nível de combustível, tacômetro. Indicadores no 

painel de manutenção de manutenção geral. Espelhos retrovisores. Coluna de direção com inclinação. Alarme de marcha 

ré. Contrapeso. Caixa de ferramentas externa. Garantia Total: 01 ano 

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 21/12/2020, 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, 04 de dezembro de 2020. 

Cleci M. Rambo Loffi 

PREFEITA 


