PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.102.517/0001-19
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2019
RETIFICAÇÃO

OBJETO: aquisição de máquina extrusora e forma metálica avulsa para confecção de meio fio.
ONDE SE LÊ:
ITEM

QTIDADE

UN
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01

UN

ITEM
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01

01

UN

DESCRIÇÃO
Máquina extrusora de perfis de concreto, equipada
com motor a diesel de 7cv, sistema de partida elétrica,
bateria 12v, direção manual, redutor de velocidade
1:4, auto propelida (propulsão dotada de pistão
extrusor), sistema de transmissão por polia e correia,
montada sobre chassi monobloco em aço, com
acabamento e pintura industrial, acoplada a uma
forma com perfil a ser definida pelo cliente.

VALOR UNITÁRIO
MÁXIMO DE
REFERÊNCIA
R$ 21.150,00

LEIA-SE:
DESCRIÇÃO
Máquina extrusora de perfis de concreto, equipada
com motor a diesel de 7cv, sistema de partida elétrica,
bateria 12v, direção manual, redutor de velocidade
1:40, auto propelida (propulsão dotada de pistão
extrusor), sistema de transmissão por polia e correia,
montada sobre chassi monobloco em aço, com
acabamento e pintura industrial, acoplada a uma
forma com perfil a ser definida pelo cliente.

VALOR UNITÁRIO
MÁXIMO DE
REFERÊNCIA
R$ 21.150,00

O prazo para entrega dos envelopes fica mantido para o dia 17 de abril de 2019, até as 09h15, com abertura dos
envelopes as 09h30 do mesmo dia.
Os demais itens permanecem inalterados.
INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licitações, sita a Avenida Getúlio Vargas, 308, Centro , Itaiópolis –
SC, pelo fone: 47 3652 2211, ramal 203.
Itaiópolis, 10 de abril de 2019.
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