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PA 010/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 006/2020 

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO 

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHUVISCA, no uso de suas atribuições, através da 

pregoeira oficial, Lisiane Protzen (Portaria 214/2019), torna público, para o conhecimento dos interessados, 

que às 09 horas, do dia 12 do mês de março do ano de 2020, através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, será realizado o certame, com a finalidade de contratação de empresa 

para o fornecimento do objeto descrito no item 1, processando-se essa licitação nos termos do Decreto Federal 

10.024/2019 e do Decreto Municipal nº1051/2017,com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 

21/06/1993, Portaria Interministerial 424/2016 alterada pela 558/2019 e demais legislação pertinente. 

1 - DO OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e 

Rodoviários, conforme especificações técnicas mínimas anexas deste edital no Termo de Referência- Anexo I, 

adquiridos conforme Convênio Nº889767/2019/MAPA. A seguinte retificação visa corrigir a descrição do 

Anexo I, conforme abaixo: 

           
ITEM 

DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR UNITÁRIO 

DE REFERÊNCIA 

1 Escavadeira 

Hidráulica 

Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, nova,zero Km, peso 

operacional mínimo 17.000 kg e máximo 24.000 kg, 

potência mínima 100 HP, equipado 

com motor diesel, cabine fechada, com ar condicionado. 

01 R$ 400.000,00 

2 Semi Reboque 

Prancha 

Semi Reboque Prancha, carrega tudo, novo, 02 eixos, com 

rampa traseira, plataforma 

plana, capacidade de carga mín. 17 toneladas, comprimento 

mín. 9.000 m de área 

útil,largura mínima 3.000 mm, com pneus e câmeras novos. 

01 R$ 140.000,00 

3 Caminhão cavalo 

mecânico 

Aquisição de Caminhão cavalo mecânico, 6x2, novo, zero 

Km, potência mínima 

350 CV, mínimo 23 toneladas, espaçamento mínimo entre 

eixos 3.000 mm, com pneus e 

câmeras novos, equipado com motor diesel.  

     01 R$ 385.000,00 

 

 

Chuvisca – RS, 28 de fevereiro de 2020. 
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Prefeito Municipal   

 

 

 

 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

              Em ___/___/______. 

             

        ________________________ 

              Assessor(a) Jurídico(a) 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

