
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2016 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2016 

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 
modalidade Pregão, forma Eletrônica, n.º 38/2016, que tem por objeto a aquisição de trator agrícola, novo, tração 4x4, 
potência mínima de 85CV, conforme Contrato de Repasse 820600/2015, Processo 1026603-50/2015 – MAPA: 
1. Em virtude da verificação de inconformidades na descrição do objeto do processo licitatório em epígrafe, 
verificada no item 2.1, constante do Anexo I – Termo de Referência, do Edital, torna-se pública a seguinte retificação, 
passando a descrição do objeto a vigorar, conforme segue: 
 Trator agrícola 

ITEM QTD. DESCRIÇÃO R$ TOTAL 

1 1 

Trator de pneu com as seguintes especificações: Tração 4x4; tipo agrícola; ano e modelo 
correntes (novo); motor com no mínimo 3 cilindros Turbinado, movido a óleo diesel, 
refrigerado a água; potência líquida mínima 85CV; embreagem mecânica; caixa de câmbio 
sincronizada com no mínimo 12 marchas a frente e 8 a ré; plataformado com alavancas 
laterais; capacidade de levante do hidráulico acima de 3.500 KG; com duas válvulas de 
controle remoto de ação dupla; pneus traseiros tamanho 18.4-30 R1 e dianteiro tamanho 
12.4-24 R1 novos; tanque de combustível com capacidade acima de 100 litros; direção 
hidrostática. 

120.000,00 

2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se as datas constantes do 
preâmbulo do Edital, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 30/03/2016 às 08h00min do dia 20/04/2016. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 12h00min do dia 20/04/2016. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00min do dia 20/04/2016. 

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, 28 de março de 2016. 
Cleci M. Rambo Loffi 

PREFEITA 

http://www.mercedes.pr.gov.br/

