
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICIPIO DE TIGRINHOS 

 

RETIFICAÇAO Nº. 001/2018 

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº. 035/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 043/2018 

 

O Município de Tigrinhos/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ sob o nº: 01.566.620/0001-55, com sede administrativa situada na Avenida 

Felipe Baczinski. Nº. 479, centro, Tigrinhos/SC, nesse ato representado pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº: 589.844.969-87, 

residente e domiciliado na Linha Lowis, interior do Município de Tigrinhos/SC, torna 

público o presente Edital, RETIFICANDO, o item abaixo descrito: 

CONSIDERANDO, questionamento referente ao edital quanto as especificações 

descritas no item nº. 01 do edital; 

CONSIDERANDO, o Princípio da Competitividade; 

RETIFICA-SE o Edital de Pregão Presencial nº. 035/2018 – Processo Licitatório nº. 

043/2018, para passar a alterar o descritivo no item nº. 01, sendo, o que segue: 

Onde se lê: 

“SEGADEIRA NOVA de forrageiras condicionadora com discos, 

largura mínima de corte de 1,60m, quantidade mínima de 4 discos com no 

mínimo de 3 facas por disco, cardã com giro livre, peso aproximado de 300 

a 500kg, regulador da largura de leira entre 1,05 a 1,45m, potência exigida 

do trator de 25cv a 40cv com rotação na TDP entre 350-540 rpm, flange 

porta disco com limitador de torque, sistema de levante hidráulico da barra 

de corte, dispositivo de segurança para choques com objetos, capa 

protetora contra lançamento de detritos, sistema de engate para tratores 

hidráulicos TIPO I e II, capacidade mínima de trabalho de 1,0 hectare por 

hora”. 

Leia-se: 

“SEGADEIRA NOVA de forrageiras com discos, largura mínima de corte 

de 1,60m, quantidade mínima de 4 discos com no mínimo de 3 facas por 

disco, cardã com giro livre, peso aproximado de 300 a 500kg, regulador da 

largura de leira entre 1,05 a 1,45m, potência exigida do trator de 25cv a 

40cv com rotação na TDP entre 350-540 rpm, flange porta disco com 

limitador de torque, sistema de levante hidráulico da barra de corte, 

dispositivo de segurança para choques com objetos, capa protetora contra 

lançamento de detritos, sistema de engate para tratores hidráulicos TIPO I 

e II, capacidade mínima de trabalho de 1,0 hectare por hora”. 



Por fim, considerando que a presente alteração afeta a formulação das propostas, é 

imprescindível a reabertura do prazo integral, inicialmente estabelecido, conforme 

determina o Art. 21, §4º da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

DA DATA DA SESSAO PÚBLICA DO PREGAO PRESENCIAL 

DATA DE ABERTURA:  27/09/2018 

HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08H30MIN 

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSAO PÚBLICA: 08H40MIN 

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL – Avenida Felipe Baczinski, nº. 

479, centro, Tigrinhos/SC. 

 

As demais disposições do Edital do Pregão Presencial nº. 035/2018, permanecem 

inalteradas. 

A presente retificação incorpora-se ao instrumento pioneiro, para todos os efeitos 

jurídicos e legais. 

 

Tigrinhos/SC, em 13 de setembro de 2018. 

 

Publique-se. 

 

_______________________________ 
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal, Tigrinhos/SC. 
 

 

 

 

 


