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ERRATA - EDITAL DE LICITAÇÃO 72/2022 PREGÃO PRESENCIAL 48/2022 

 

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE ACORDO COM AS 

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESCRITO NO 

ANEXO I DESTE EDITAL, DESTINADOS AOS PROJETOS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATENDENDO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 

2035/2021, DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 

 

Considerando a necessidade de intensificar a descrição do objeto da presente licitação, 

LUIZANGELO GRASSI, Prefeito Municipal no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica do Município RETIFICA sobre a descrição do item 01, o 

que dispõe abaixo: 

 

Onde se lê: 

Espalhador de adubos e sólidos, com esteira de 600 mm, acionamento por bomba 

hidráulica, regulagem hidráulica de velocidade da esteira e dos discos, direção 

hidráulica na roda, tampa traseira hidráulica, sistema de acionamento da direção e da 

roda por comando hidráulico acionado pelo sistema hidráulico da máquina, pintura 

poliéster epóxi, roda aro 15 com pneus, disco duplo, comprimento: 2.8m; altura: 1.4m; 

largura: 1.38m 

Disco de 550mm de diâmetro 

Sistema de acoplamento nos braços do trator 

 

 

Leia-se: 

Espalhador de adubos e sólidos, com esteira de 600 mm, acionamento por bomba 

hidráulica, regulagem hidráulica de velocidade da esteira e dos discos, direção 
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hidráulica na roda, tampa traseira hidráulica, sistema de acionamento da direção e da 

roda por comando hidráulico acionado pelo sistema hidráulico da máquina, pintura 

poliéster epóxi, roda aro 15 com pneus, disco duplo, comprimento: 2.8m; altura: 1.4m; 

largura: 1.38m 

Disco de 550mm de diâmetro 

Sistema de acoplamento nos braços do trator 

 

Capacidade de carga: 1600 kg 

 

 

Onde se lê: 

O recebimento dos envelopes nº 01 – Proposta Comercial e nº 02 – Documentação, contendo, 

respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados, 

dar-se-á até às 14 HORAS do dia 07 DE JULHO DE 2022, a serem entregues na sala de 

Licitações, situada no endereço acima mencionado. 

 

Leia-se:  

O recebimento dos envelopes nº 01 – Proposta Comercial e nº 02 – Documentação, contendo, 

respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados, 

dar-se-á até às 14 HORAS do dia 19 DE JULHO DE 2022, a serem entregues na sala de 

Licitações, situada no endereço acima mencionado. 

 

 

Celso Ramos, 05 de julho de 2022. 

 

 

LUIZANGELO GRASSI  

Prefeito Municipal  


