EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2016

O Município de Benjamin Constant do Sul, RS, em
conformidade com as Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e suas
alterações, torna público, para conhecimento dos interessados, que no
Edital de Pregão Presencial nº 011/2014, foi retificado o objeto, o qual
passa a ter a seguinte redação:
“Constitui objeto da presente licitação aquisição de:
ITEM
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01

01

UND

02

04

UND

DESCRIÇÃO DO PRODUTO CARACTERISTICAS MÍNIMAS
Um trator agrícola novo, com as seguintes
características mínimas: Trator agrícola sobre
rodas 4x4, novo, zero hora, de fabricação nacional,
com potencia mínima de 115 CV, motor a diesel,
turbo alimentado, tomada de potência independente
de no mínimo 12 velocidades a frente e 04 a ré,
controle remoto duplo, sistema de direção
hidrostática, com plataforma integrada, com
cabine fechada original do fabricante e ar
condicionado, pesos dianteiros e traseiros, levante
hidrostática de 3 pontos com capacidade de levante
no mínimo 2500 KGF, retrovisor, pisca alerta e
direcional, luzes de serviço, sinais sonoros e luz de
ré sincronizadas com a marcha
ré, pneus
dianteiros com bitola de 14.9-24, pneus traseiros
com bitola 18.4-34, freios banhados em óleo, e
demais itens de série para o modelo, com garantia
mínima de 12 meses independentemente de horas
trabalhadas.
Contrato Repasse nº 1033285-85/MAPA/CAIXA
Plantadeira múltipla de arrasto com as seguintes
características mínimas: quatro linhas para milho
com espaçamento de 80cm, sete linhas para soja
com espaçamento de 40cm e treze linhas para trigo
com espaçamento de 20cm, de fabricação nacional,
com peso operacional no mínimo de 2.800 kg, com

kit de discos duplos desencontrados, facão afastado
ou sistema guilhotina para plantio de verão, com
sistema de regulagem de semente do tipo troca
rápida, com pneus laterais com aro de 24” e
demais itens de série para o modelo, com garantia
mínima de 12 meses independentemente de horas
trabalhadas.
Contrato Repasse nº 1033285-85/MAPA/CAIXA
(uma plantadeira)
Contrato Repasse nº 1031585-06/MDA/CAIXA
(três plantadeiras)
1.2. A empresa vencedora deverá entregar o objeto junto ao prédio da
Prefeitura Municipal de Benjamin Constant do Sul, sem nenhum ônus
adicional.”
Em face da alteração/retificação acima, fica então
designado para o dia 06 de dezembro de 2016 às 14:00, junto a Prefeitura
Municipal, em sessão pública, onde serão recebidas propostas e
documentos de habilitação, objetivando a aquisição de um trator agrícola
novo e quatro plantadeiras de arrasto novas, através de licitação, na
modalidade pregão presencial, menor preço por item, com fundamento na
Lei Federal n° 10.520/02 de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal
nº 573/07, de 11 de janeiro de 2007, com aplicação subsidiária da Lei
Federal n° 8.666/93, alterações posteriores e legislação complementar
vigente e pertinente à matéria, seguido da disputa de preço, e, após o
término, abertura do envelope de habilitação.
As demais disposições do edital e anexos permanecem
inalteradas.
Maiores informações e cópia do edital e da retificação
poderão ser obtidas, em horário de expediente, pelo telefone (54)3613
2176.
Benjamin Constant do Sul, 1º Novembro de 2016.
Itacir Hochmann
Prefeito Municipal

