
PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 20/2014 – PREGÃO 

PRESENCIAL 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN, PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO, ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 

10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 13/2009, Lei Municipal nº 1.781/2010, Lei Municipal 

nº 1.766/2009 e Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal 

nº 8.666/93  e posteriores alterações, torna público para o conhecimento dos interessados, que ficam 

processadas  retificações no Edital nº 20/2014 – Pregão Presencial, conforme abaixo: 

 

1 – Altera a redação do ITEM 02 do item 1 – DO OBJETO,  o qual  passa a vigorar nos seguintes 

termos:  

1 - DO OBJETO:  

ITEM 02 –  

QUANTIDADE – 600 HORAS 

Execução de aproximadamente 600 (seiscentas) horas de serviços de Retroescavadeira Tracionada 

(4x4), devendo o equipamento ter as seguintes características mínimas: potência mínima de 84 CV  

e peso operacional mínimo de 6.400 Kg, capacidade de carga da caçamba retroescavadeirea de no 

mínimo 0,25m³ e possuir carregadeira frontal. A máquina deverá estar em bom estado de 

conservação e excelente condição de operacionalidade. Ano da máquina a ser disponibilizada não 

superior a 09 (nove) anos de fabricação. 

 

2 - Altera a redação do item 02 do item 3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, do ANEXO I – 

TERMO DE REFERÊNCIA, o qual  passa a vigorar nos seguintes termos:  
 

02 600 hs 

Execução de aproximadamente 600 (seiscentas) horas de serviços de 

Retroescavadeira Tracionada (4x4), devendo o equipamento ter as 

seguintes características mínimas: potência mínima de 84 CV  e peso 

operacional mínimo de 6.400 Kg, capacidade de carga da caçamba 

retroescavadeirea de no mínimo 0,25m³ e possuir carregadeira frontal. 

A máquina deverá estar em bom estado de conservação e excelente 

condição de operacionalidade. Ano da máquina a ser disponibilizada 

não superior a 09 (nove) anos de fabricação. 

 

3 – Devido as alterações, prorroga-se o prazo para o recebimento e abertura das propostas para o dia 

16/04/2014, às 15 horas. 

  

Ficam ratificadas as demais condições do Edital nº 20/2014 – Pregão Presencial. 

 

Agudo, 02 de abril de 2014.- 

 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

Prefeito Municipal.- 

 


