AVISO ALTERAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96/2019- PM
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019 -PM
Objeto: Aquisição de TRATOR CORTADOR DE GRAMA, para ser utilizado pela Secretaria de
Esportes nos cortes de grama do campo Modulo Esportivo do Município de Princesa/SC.
O Departamento de Compras e Licitações do Município de Princesa – SC, neste ato representada pela
Pregoeira Michele Cristiane Kunzler, nomeada pela Portaria Nº 49 de 19 de abril de 2018, e pela Equipe
de Apoio ao Pregão, nomeada pelo Decreto Nº 65 de 28 de fevereiro de 2019, torna público aos
interessados as alterações do Edital de Licitação elencadas abaixo, referente ao processo em epígrafe.

a) Alteração do descritivo do item:
Devido a questionamentos, a Secretaria Requerente realizou uma análise mais aprofundada do descritivo
do item e optou por excluir a obrigação de que o equipamento tenha “medidor de horas”, conforme
Anexo I – Termo de Referência:
Item

Especificação

Unidade*

Quantidade

1

Trator cortador de grama com as
especificações mínimas:
-Plataforma de corte;
Largura de corte 105 cm;
Posição de altura de corte 5;
Altura de corte, min 38mm max 102mm;
Com acionamento das lâminas Manual;
Conector para mangueira de água facilita a
limpeza da plataforma de corte;
Material de plataforma de corte Aço;
Plataforma de corte revestida com pintua
eletrostática;
Rodas que se ajustam as imperfeições do
terreno;
Velocidade da marcha à ré, min 0 mph/máx
2.5 mph;
Velocidade à frente, min 0km/h max
8.9km/h;
Motor: 19hp - 600cc- 4 T;
Gerador: 15A
Tipo de conbustivel: gasolina com volume
de tanque de combustível 9.5 L, filtro de
óleo, para melhorar a durabilidade do
equipamento;
Proteção dianteira/traseira;
Medidor de horas; (não obrigatório)
Tipo de transmissão Hidrostática;

UN

01

Total (R$)

Valor
Unitário
Máximo
(R$)
13.499,00

Valor
Total
Máximo
(R$)
13.499,00

13.499,00

b) Mudança da data da sessão pública, item 2.1 do edital:
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2.1 O CREDENCIAMENTO dos proponentes, o ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS
e o ENVELOPE DE HABILITAÇÃO deverão ser entregues até às 08h00min do dia 26 de agosto
de 2019 no Departamento de Compras, Licitações e Contratos e então será iniciada a Sessão
Pública de Pregão.
As demais normativas referentes ao Edital de Licitação permanecem inalteradas. Cópia do edital e
maiores informações podem ser obtidas no Departamento de Compras e Licitações, no Centro
Administrativo, situado na Rua Rio Grande do Sul, 545, Princesa, pelo telefone (49) 3641.0059, pelo email compras@princesa.sc.gov.br ou no endereço eletrônico www.princesa.sc.gov.br.
Princesa, 06 de agosto de 2019.
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