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ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC.  

PRIMEIRA ERRATA AO EDITAL 51/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  
 
OBJETO: Aquisição de UMA RETROESCAVADEIRA NOVA 0KM, ANO DE FABRICAÇÃO, 
MINIMO, 2021, para manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura do Município de 
São Miguel da Boa Vista/SC.  
 
 O edital sofrerá alteração Termo de Referencia, no descritivo mínimo exigido da máquina, sendo 
retirado a exigência de “ Sistema de transmissão Power Shift”.  
Onde lê-se : 
Item Descrição Técnica Quant. Unidade Valor Unitário 

01 DESCRIÇÕES MINIMAS DA MÁQUINA: 
RETROESCAVADEIRA NOVA 0KM ANO DE 
FABRICAÇÃO MINIMA 2021, motor diesel 4 
cilindros, turboalimentado, original da mesma 
marca do fabricante, potência mínima de 87 HP 
de potência bruta, tração 4x4, cabine fechada, 
com ar condicionado, sistema de freio com 
discos banhados a óleo, caçamba dianteira com 
capacidade mínima de carga de 0,92m³, e 
traseira de no mínimo 0,22m³ com dentes nas 
duas caçambas. Sistema de transmissão 
POWER SHIFT. Peso operacional mínimo de 
7.000 kg. Faróis dianteiros e traseiros. Pneu 
mínimo 10 lonas. Alarme de retrocesso (alarme 
sonoro quando acionado a marcha ré), Itens se 
segurança conforme exige a legislação atual. 

01 Unidade R$ 419.000,00 

Passa-se a ler: 
Item Descrição Técnica Quant. Unidade Valor Unitário 

01 DESCRIÇÕES MINIMAS DA MÁQUINA: 
RETROESCAVADEIRA NOVA 0KM ANO DE 
FABRICAÇÃO MINIMA 2021, motor diesel 4 
cilindros, turboalimentado, original da mesma 
marca do fabricante, potência mínima de 87 HP 
de potência bruta, tração 4x4, cabine fechada, 
com ar condicionado, sistema de freio com 
discos banhados a óleo, caçamba dianteira com 
capacidade mínima de carga de 0,92m³, e 
traseira de no mínimo 0,22m³ com dentes nas 
duas caçambas. Peso operacional mínimo de 
7.000 kg. Faróis dianteiros e traseiros. Pneu 
mínimo 10 lonas. Alarme de retrocesso (alarme 
sonoro quando acionado a marcha ré), Itens se 
segurança conforme exige a legislação atual. 

01 Unidade R$ 419.000,00 

A alteração se dá diante da manifestação de empresa interessada em participar e após análise da 
comissão de licitações, que sugeriu a alteração. Fica mantida a data e horário para entrega dos 
envelopes para o dia 10/11/2021 até as 08:00 hora e abertura em mesmo dia as 08:30 horas. 
Maiores informações podem ser sanadas no setor de licitações do município, de segunda a sexta-
feira das 07h30min às 11h30min, e das 13h00min as 17h00min horas. São Miguel da Boa Vista /SC, 
04 de novembro de 2021. 
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