
RETIFICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 20/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 039.01.02.06/2015 

 
 
1- Da alteração:  
 

Ficam alterados os itens “01”, “02”, “03”, “06” e “07” 
Descrição/Especificações, Termo de Referência, Anexo I, do referido edital e fica 
designada nova data de abertura, conforme abaixo especificado. 

 
 
 

Onde lê-se: 
 
 
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO  VALOR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL  

01 02 un. 
 

Plantadeira de mudas 
de gramíneas, com 02 
linhas e sistema de 

engate hidráulico de 3 
pontos 

R$ 7.933,33 R$ 15.866,66 

02 01 un. Roçadeira hidráulica 
articulada, com largura 
de corte de no mínimo 

1,5 metros 

R$ 56.666,66 R$ 56.666,66 

03 02 un. Distribuidor de adubo 
orgânico líquido, com 
capacidade de no 
mínimo 6.000 litros 

R$ 24.656,66 R$ 49.313,32 

06 03 un. Distribuidor de adubo 
orgânico seco com 

capacidade mínima de 5 
toneladas e largura de 
trabalho de 6 a 12 

metros 

R$ 23.381,67 R$ 70.145,01 

07 01 un. Distribuidor de adubo 
orgânico líquido com 
tanque metálico e com 
capacidade mínima para 

5.000 litros 

R$ 22.051,33 R$ 22.051,33 

 
 
 



Lêia-se: 
 
 
ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO  VALOR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL  

01 02 un. 
 

Plantadeira de mudas 
de gramíneas, com 02 
linhas e sistema de 

engate hidráulico de 3 
pontos, para engate em 

trator agrícola 

R$ 7.933,33 R$ 15.866,66 

02 01 un. Roçadeira hidráulica 
articulada, com 

acoplamento aos três 
pontos de tratores 

agrícolas acionada por 
tomada de força, com 
largura de corte de no 
mínimo 1,5 m, altura de 
corte mínimo de 6.50 
cm, com válvula de 
alívio para proteção 

contra impacto, potência 
mínima de 75 cv na 
tomada de força, com 

tanque de óleo 
hidráulico com no 
mínimo 150 litros 

R$ 56.666,66 R$ 56.666,66 

03 02 un. Distribuidor de adubo 
orgânico líquido, com 
capacidade de no 
mínimo 6.000 litros, 
bomba a vácuo de 300 
mm, com 07 palhetas, 
com lubrificação duplo 
efeito (carga/descarga), 
com agitador interno, 
com mangueira de 

sucção 4” de no mínimo 
6 m, eixo tandem, 

rodado simples, aro - 20, 
com 04 pneus novos 
bitola 900x20, no 
mínimo 12 lonas 

R$ 24.656,66 R$ 49.313,32 



06 03 un. Distribuidor de adubo 
orgânico seco com 

capacidade mínima de 5 
toneladas e largura de 
trabalho de 6 a 12 m, 
eixo tandem, rodado 
simples, aro – 16, com 
04 pneus novos, bitola 
750x16, no mínimo 12 
lonas, esteira de no 

mínimo 700mm, duplo 
disco para distribuição, 
transmissão do sistema 

com engrenagem 
banhadas a óleo, com 
cardam e macaco 

ajustável. 

R$ 23.381,67 R$ 70.145,01 

07 01 un. Distribuidor de adubo 
orgânico líquido com 
tanque metálico e com 
capacidade mínima para 
5.000 litros, bomba a 

vácuo de 240 mm, com 5 
palhetas, com 

lubrificação duplo efeito 
(carga/descarga), com 
agitador interno, com 
mangueira de sucção 4” 
de no mínimo 6 m, eixo 

tandem, rodado 
simples, aro - 16, com 04 
pneus novos, bitola 
750x16, no mínimo 12 

lonas 

R$ 22.051,33 R$ 22.051,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 – Data de abertura: 
 
Fica designado a data de abertura das propostas e credenciamento para o dia 

02 de setembro de 2015 às 08:30hs.  
 
 
3 - As demais condições editalícias permanecem inalteradas. 
   

 
 
 
Almirante Tamandaré do Sul, 17 de agosto de 2015. 

      
 
 

Valdeci Gomes da Silva 
Prefeito Municipal 

 
      
Assessor Jurídico 


