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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 

 

Objeto: aquisição de forrageira autopropelida, nova, com recursos oriundos da Portaria 

475/SEF - Transferência Especial SCC 19366/2021. 

 

ADENDO Nº 001 ÀO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 

 

O MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica 

de Direito Público Interno, com Sede à Rua Coronel Vitório, nº 966, Centro, Vargem Bonita - 

SC, Inscrito no CNPJ nº 95.996.187/0001-31, por intermédio de sua Prefeita Municipal, Sra. 

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN, TORNA PÚBLICO a ocorrência de 

ALTERAÇÃO no EDITAL da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 019/2022, na 

seguinte conformidade: 

 

a). Considerando os questionamentos interpostos contra as especificações do objeto 

descrito no Anexo “A” do edital, e seu acatamento visando ampliar o universo de participantes, 

isto posto, o Item 1.2 do Anexo “A” do Edital, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

1.2. Relação de Itens: 

Item Quant. Unid. Especificação 

Preço 

Unitário 

Orçado 

Preço Total 

Orçado  

1 1 UN 

Forrageira Autopropelida com as 

seguintes especificações Mínimas: 

Motorização de 260cv, motor eletrônico, 

turbo diesel, tração 4 x 4, com 

transmissão hidrostática, de no mínimo 2 

velocidades, frente e ré, Com cabine, 

com ar condicionado, direção hidráulica, 

monitor e câmera, cano de descarga, 

sistema elétrico de proteção do motor, 

sistema de iluminação led, tanque de 

1.400.000,00 1.400.000,00 
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combustível de min 500 litros, peso 

mínimo operacional de 5 ton. Com 

sistema Cracher a disco, com regulagem 

de tamanhos de partículas entre 10mm e 

26 mm, com kit facas, com afiador 

automático, com plataforma total de no 

mínimo 295mm de área total, com kit 

para silagem de milho e dos demais 

pastos, sistema de descarga hidráulico 

com rotação mínima de 240 graus e com 

regulagem de altura. Com plano de 

manutenção mínimo 500 hrs. 

Obs. Todas as peças, equipamentos e componentes deverão ser novos.  

 

b). Face ao acima exposto, e em observância ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 

8.666/93, fica ALTERADO para o dia 25/03/2022, às 08h45, o prazo de cadastramento da 

Proposta Comercial dos interessados, cuja sessão pública de abertura e julgamento terá início 

a partir das 09h00 da mesma data. 

 

Vargem Bonita, 11 de março de 2022.  

 

 

 

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN  

Prefeita de Vargem Bonita 


