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1ª Retificação do Edital 

 

1. O Município de Lajeado Grande/SC, pessoa jurídica de direito público, com sede à rua 

Vitória, n° 503, através de seu Pregoeiro, TORNA PÚBLICO que está promovendo RETIFICAÇÃO 

referente ao Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2022 - Processo Licitatório n° 011/2022, que tem por 

objeto Aquisição de trator de esteira novo, zero hora, ano e modelo mínimo 2021, com 

recursos oriundos do Processo SCC 00024524/2021 e contrapartida do município, para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços 

Urbanos, em razão da necessidade de alterações no edital para ampliar a participação, divulga o 

seguinte: 

 

1. Altera a redação do item 3.1 do Termo de Referência, conforme abaixo: 

... 

Onde se lê: 

Item Especificação  Unid. Quant. Preço Unit. Máximo  

1 

Trator de esteira novo, zero hora, fabricação nacional, com as 
seguintes características mínimas: ano de fabricação 2021 ou 
posterior, peso operacional mínimo de 13 toneladas, com 
potência líquida mínima de 118HP,  motor turbo diesel da 
mesma marca do equipamento, cabine ROPS  e FOPS 
fechada com ar condicionado, alarme de ré, sistema de 
iluminação, transmissão hidrostática, controle por joystick, 
lâmina angulável hidráulica de no mínimo de 3,05 metros, 
com no mínimo 7 roletes inferiores e 2 superiores cada lado, 
com escarificador traseiro de no mínimo 3 dentes, tanque de 
combustível com capacidade mínima de 227 litros, largura 
das sapatas de no mínimo 508mm cada lado, demais itens 
obrigatórios previstos em lei. Garantia mínima de 12 meses 
após a entrega técnica, sem limite de horas. Entregue na 
Prefeitura de Lajeado Grande. 

Unid. 1 1.160.000,00 

 

... 

Leia-se: 

Item Especificação  Unid. Quant. Preço Unit. Máximo  

1 

Trator de esteira novo, zero hora, fabricação nacional, com as 
seguintes características mínimas: ano de fabricação 2021 ou 
posterior, peso operacional mínimo de 13 toneladas, com 
potência líquida mínima de 118HP,  motor turbo diesel da 
mesma marca do equipamento, cabine ROPS  e FOPS 
fechada com ar condicionado, alarme de ré, sistema de 
iluminação, transmissão hidrostática, controle por joystick, 
lâmina angulável hidráulica de no mínimo de 2,7 metros, 

Unid. 1 1.160.000,00 
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com no mínimo 7 roletes inferiores e 1 superior cada lado, 
com escarificador traseiro de no mínimo 3 dentes, tanque de 
combustível com capacidade mínima de 227 litros, largura 
das sapatas de no mínimo 508mm cada lado, demais itens 
obrigatórios previstos em lei. Garantia mínima de 12 meses 
após a entrega técnica, sem limite de horas. Entregue na 
Prefeitura de Lajeado Grande. 

 

... 

Demais itens e cláusulas do Edital permanecem inalterados, inclusive a data para realização do 

certame. 

 

Lajeado Grande/SC, em 24 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Clodoaldo Squina 
Pregoeiro 

 


