
MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 81/2020 
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 

modalidade Pregão, forma eletrônica, n.º 81/2020, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento e 

instalação de grupo gerador de energia para ponto de captação de água na localidade de São Marcos, interior do 

município de Mercedes: 

1 - Em virtude da apresentação de questionamentos e verificação de inconformidade na descrição de item que compõe o 

objeto do processo licitatório em epígrafe (Anexo I – Termo de Referência, subitem 1.1 – Objeto a ser licitado), retifica-

se a mesma, alterando sua redação e mantendo valores inicialmente estabelecidos para o objeto, passando a vigorar 

conforme disposições a seguir: 

Item Único 

Leia-se: 

GRUPO GERADOR DE ENERGIA: Transferência automática de energia em caso de falha da concessionária e 

acionamento total manual. Estabilização do motor após retorno da concessionária. GAC – controlador automático de 

rotação com estabilização de frequência do gerador, iniciando o motor em marcha lenta e após 10 segundo levantando 

gradualmente a rotação de serviço +/- 1800 RPM. Sistema de acionamento e aceleração manual. Disjuntor de proteção 

do gerador. Opção de comando bay pass para partida manual. Controlador automático KVA, display em português, 

monitoramento de tensão, frequência e corrente da rede, tensão e corrente da bateria e tempo da manutenção do motor. 

Proteção de alta temperatura do motor, baixa pressão do óleo e baixa tensão na bateria. Carregador de bateria inteligente 

(monitora a carga da bateria durante todo o tempo fazendo o ciclo de carga e descarga). MOTOR: Motor a diesel, 6 

cilindros, Potência de 170 cv, consumo máximo de 18 litros por hora. Bomba injetora em linha. Proteção do motor 

VIGIA. Hélice arrefecimento em alumínio com 10 palhetas e vórtice inversa. GERADOR: Gerador WEG 220/380/440V 

60Hz. Trifásico com 89 kVA 127/220V com 4 polos de ligação. Um mancal. Regulador eletrônico de tensão com 

proteção de baixa frequência. Trabalho contínuo. 12 terminais religáveis. Tensão de saída em +/- 1% do valor nominal 

ajustada, podendo ser ajustada em até +/- 15¨% da tensão nominal. Quadro de comando com transferência automática, 

chave de transferência motorizada tripolar com intertravamento e mecânico e controladores microprocessado. Baterias 

12Vcc com cabos e terminais. Dique de contenção para todo volume de óleo combustível e óleo de Carter em caso de 

vazamento, com plug para dreno. Tanque de óleo combustível em polietileno (130 litros), fácil retirada para manutenção. 

Pontos de içamento para guincho e empilhadeira. 6 pontos para fixação da base. Marca e Modelo. Equipamento Novo.  

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 22 de setembro de 2020, às 14:00h, no mesmo local originalmente designado, qual 

seja, 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, 04 de setembro de 2020. 

Cleci M. Rambo Loffi 

PREFEITA 
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