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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 003/2022 

 

Município de Campestre da Serra 

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente 

Tipo de julgamento: menor preço por item 

Modo de disputa: aberto   

Processo nº 102/2022 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA/RS, no uso de 

suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de 

licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, 

objetivando o fornecimento do bem descrito no Anexo I, e nos termos da Lei Federal nº 

10.520/2002, da Lei Complementar n° 123/2006, com as alterações da Lei 

Complementar n°147/2014 e nº 155/2016, dos Decretos Municipais n.º 1098 de 27 de 

fevereiro de 2013 e 1158 de 29 de outubro de 2013, com aplicação subsidiária da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 04 de novembro de 2022, às 08:30 

horas, podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 08hs58min, 

sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.  

1. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a aquisição de Empilhadeira para Secretaria 

Municipal de Agricultura, conforme especificações constantes no Anexo I. 

2. DA RETIFICAÇÃO: 

2.2. Retifica-se o Anexo I quanto a descrição, conforme segue: 

 * ONDE LÊ-SE: 

Empilhadeira com as mínimas especificações técnicas: Nova, equipada com motor a 

combustão, com transmissão automática Power Shift para no mínimo 2500 kg, combustível 

GLP, protetor de carga e protetor do operador, coluna de direção com ajuste, assento 

ajustável, torre de elevação triplex, altura mínima de elevação dos garfos de 4500mm, freios 

à disco em banho de óleo, deslocador lateral, kit iluminação, sonoro-ré, atender a NR10 e 

NR12. 

 - Garantia de 12 meses, sem limites de horas. 
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*LEIA-SE: 

Empilhadeira com as mínimas especificações técnicas: Nova, equipada com motor a 

combustão, com transmissão automática Power Shift para no mínimo 2500 kg, combustível 

GLP, protetor de carga e protetor do operador, coluna de direção com ajuste, assento 

ajustável, torre de elevação triplex, altura mínima de elevação dos garfos de 4500mm,  

deslocador lateral, kit iluminação, sonoro-ré, atender a NR10 e NR12. 

 - Garantia de 12 meses, sem limites de horas. 

 

As demais informações permanecem inalteradas.  

 

 

 

Campestre da Serra, 19 de outubro de 2022. 

 

 

 

Moacir Zanotto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e      
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
Em ___-___-______. 
 
  _____________________________ 
           Procurador(a) Jurídico(a)        


