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   MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

        AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2022 

 

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

relativo a licitação na modalidade Pregão, forma Eletrônico, n.º 21/2022, que tem por objeto a 

aquisição de equipamentos agrícolas e equipamentos para a AMAR -  Associação Mercedense de 

Agentes Recicladores, para utilização em ações de reciclagem desenvolvidas pela Secretaria de 

Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, no âmbito do Convênio nº 4500063752, firmado entre o 

Município de Mercedes-PR e a Itaipu Binacional: 

 

1 – Considerando questionamento encaminhado, em respeito à falta de características de um 

dos itens que integram o objeto do procedimento licitatório em epígrafe, retifica-se o mesmo, 

passando o mesmo a vigorar conforme disposto abaixo: 

 

ITEM 02 ESTEIRA DE ELEVAÇÃO DE RESÍDUOS   

Esteira de Elevação de Resíduos com taliscas tipo fixa com moega fixa, estrutura tipo 

monobloco construída com chapas de aço. Sistema de ambientação abaixo do nível regular do 

piso; funil de alimentação igual ou inferior a 50 cm de altura (entre a esteira plana com a 

inclinada); Dimensões: 1 m (Largura) x 4,0m á 5,5 m (comprimento); Base plana em chapa de 

aço para deslizamento da correia. Largura útil da correia 1000 mm e largura da talisca 800mm. 

Bordas metálicas elevadas; Sistema de fixação com regulagem de altura para ajuste na esteira 

plana; Quadro de comando com controle de velocidade Equipada com moto redutor de 3cv 

controle através de inversor de frequência podendo através de potenciômetro regular a 

velocidade da mesma de 0 a 8 m/m, acoplado em eixos usinados em CNC e com proteção 

corrosiva e galvanizado montado com mancais fixos e rolamentos blindados e duas regulagens 

para ajustes e regulagens. Correia com taliscas e emenda tipo grampo prensado para sistema de 

elevação e vedações laterais. Pintura esmalte sintético ou eletrostática. Ou similar. Deve ser 

possível a adaptação a uma esteira de separação de resíduos plana de altura 1010 mm x largura 

1380 mm x comprimento 10500 mm (existente). 

 

Observações: 

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

acima identificado;  

 

b) Os demais itens, que originalmente integram o objeto da licitação, permanecem de acordo 

com o constante do ANEXO I – Termo de Referência, do Edital. 

 

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 18 de março 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 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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 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, 23 de fevereiro de 2022. 

 

Laerton Weber 

PREFEITO 
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