MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 26/2018
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na
modalidade Pregão, forma eletrônica, n.º 26/2018, que tem por objeto a aquisição de equipamentos rodoviários, sendo:
01 (um) caminhão caçamba basculante 6x4, e 01 (um) rolo compactador vibratório autopropelido.
1 – Visando ampliar a competição, mantida a garantia da satisfação da necessidade a ser atendida pela licitação em
epígrafe, inclui-se e altera-se características técnicas mínimas, inicialmente previstas no instrumento convocatório, pelo
que alguns itens da descrição do Modelo 7 do referido instrumento, especialmente no que se refere ao LOTE Nº 02,
passam a vigorar com a seguinte redação:
a) altera-se subitem 2.1 Marca/Modelo: Motor 4 cilindros; turbo diesel
b) altera-se subitem 2.2 Mínima potência efetiva líquida (HP): 80HP; que atenda ao controle de emissão de poluentes
– PROCONVE MAR-I – CONAMA ou TIER III
c) exclui-se subitem 3.1 Hidráulica;
d) altera-se subitem 3.2 Nº de marchas à frente: 02 (duas) - mínimo
e) inclui-se subitem 3.3 Nº de marchas à ré: 02 (duas) – mínimo
f) altera-se subitem 4.1 Chassi: tipo articulado 40° (quarenta graus) para cada lado
g) altera-se subitem 6.2 Largura: 1.500mm (mínimo)
h) altera-se subitem 6.3 Diâmetro do cilindro: 1.200mm (mínimo)
i) altera-se subitem 6.4 Sistema de vibrações: 02 amplitudes alta e baixa; impacto dinâmico sobre solo (KgF) 15.000
j) altera-se subitem 8.2 Cabine fechada com ar condicionado, com Certificação ROPS/FOPS
2 – Em face das alterações supra, passa o Modelo 07 – Características Técnicas do Equipamento – LOTE Nº 02, a
vigorar com a seguinte redação consolidada:
NOME DO BEM: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO
Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)
(1) DISCRIMINAÇÃO
1. MARCA/MODELO
1.1. Fabricação/Modelo
2. MOTOR
2.1. Marca/ Modelo
2.2. Mínima potência efetiva
líquida (HP)
3. TRANSMISSÃO
3.1. Tipo
3.2. Nº de marchas à frente
3.3. Nº de marchas à ré
4. CHASSI
4.1. Tipo
5. DIREÇÃO
5.1. Tipo
6. CILINDRO VIBRATÓRIO
6.1. Tipo
6.2. Largura
6.3. Diâmetro do cilindro
6.4. Sistema de vibrações

(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
Indicar
Ano 2017, última série (novo, zero hora)
Motor 4 cilindros, turbo diesel
80 HP (que atenda ao controle de emissão
de poluentes – PROCONVE MAR-I CONAMA ou TIER III)
Hidrostática
2 à frente - mínimo
2 à ré - mínimo
Articulado; 40° (quarenta graus) para cada
lado
Hidrostática ou hidráulica
Liso com kit pé de carneiro
1.500mm (mínimo)
1.200mm (mínimo)
02 amplitudes Alta e Baixa; impacto
dinâmico sobre solo (KgF) 15.000
02 frequências

6.5. Frequência de vibrações
7. PESO
7.1.
Peso
operacional
homologado
(com
cilindro
vibratório e demais acessórios
6.700kg
para compactação de solos –
Kg)
8. ACESSÓRIOS E
OPCIONAIS EXIGIDOS
8.1 Raspadores para rolo
Sim
8.2 Toldo com proteção contra
Cabine fechada, com ar condicionado; com
queda para operador ou Cabine
Certificação ROPS/FOPS

(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO
PROPOSTO

(1) DISCRIMINAÇÃO
fechada com ar condicionado
8.3. Sistema de iluminação
8.4. Instrumentos (medidores e
indicadores) usados para avaliar
o desempenho, segurança,
funcionamento e manutenção
do equipamento (horimetro
marcador de temperatura, etc.)
8.5. Adesivo da logomarca do
Programa
8.6 Manuais

9. GARANTIA
10. TREINAMENTO DE
MECÂNICOS E OPERADORES
(duração)

(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO

(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO
PROPOSTO

Sim

Horimtro e Marcador de Temperatura

Conforme modelo a ser fornecido
De operação, Manutenção e Peças
obrigatório padrão fabricante em língua
Portuguesa.
12 (doze) meses da entrada em operação
08 (oito) horas

3 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se a data da sessão de abertura e
julgamento, que passa para 20 de fevereiro de 2018, às 09:00h, no Portal de Compras do Governo Federal:
www.comprasgovernamentais.gov.br.
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, 31 de janeiro de 2018.
Cleci M. Rambo Loffi
PREFEITA

