PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS/RS
RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 021/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 398/2018
O Prefeito Municipal de Caseiros/RS, torna público a retificação do Edital
Pregão Presencial 021/2018, referente a aquisição de equipamentos, nos seguintes
termos:
Fica retificado o Edital referente ao ( item 3.1, alínea “A” (anexo I)); a (descrição
do item 001 em seu objeto); e no item ( 7.4 Habilitação Técnica fica retirada a letra “A”
e alterada a letra ”C” em relação a distância), as quais passam a ser:
3.1 - O item da licitação deverá ser entregue em até 60 (sessenta) dias
após a solicitação do Setor de Compras do município, localizado na Avenida Mário
Cirino Rodrigues, n° 249, anexo à Prefeitura Municipal de Caseiros, em local
previamente determinado na hora da entrega da maquina.
a) A Assistência Técnica Autorizada da máquina deverá estar localizada numa
distância máxima de 110 (cento e dez) quilômetros da sede do Município de
Caseiros/RS, não podendo ser terceirizada. Esta regra não afasta outras vantagens
concedidas pelo fabricante ou mais favoráveis ao município.
Item
Descrição
001 Trator agrícola novo sobre rodas, de fabricação nacional , com tração 4x4,
motor diesel de potência mínima de 50 cv e no mínimo 03 cilindros, câmbio
com no mínimo 08 marchas a frente e 02 marchas a ré, com no mínimo 04
pesos dianteiros e dois pesos traseiros, válvulas com controle remoto, tomada
de força independente, cinto de segurança, rodagem dianteira de no mínimo
7.5x17 e traseira mínima de 14.0x23 R1.
7.4 - HABILITAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão, atestado ou declaração fornecida pelo fabricante ou
montadora informando que está autorizada para comercializar o bem ofertado.
b) A proponente deverá comprovar que a assistência técnica será prestada
pelo mesmo através de declaração, a um raio de no máximo 110 Km do Município.
Obs: Ainda, o item 004 da licitação deverá ser compativel com o item 003.
Fica retificado o Edital referente ao item 3.1 e a descrição do objeto, a
data de abertura das propostas será dia 05/11/2018 às 08h30min.
Caseiros/RS, 19 de outubro de 2018.

_____________________________
LEO CESAR TESSARO,
Prefeito Municipal.
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