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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021 

 
 

ERRATA Nº 002 
 

O Município de Paial-SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
à Rua Goiás, 400, nesta Cidade, torna público alteração do edital do processo 
licitatório conforme segue: 
 
 

1. Fica alterada a data da abertura do presente procedimento licitatório para o 
dia 27 DE SETEMBRO DE 2021, mantendo-se todos os horários dispostos no 
edital. 

 
 
 

2. Na Cláusula Décima Segunda do Edital, onde se lê: 
 
12.1 - A proponente vencedora deverá prestar garantia de fábrica on site (isto 

é, no local onde estiver o equipamento por ela fornecido) de, no mínimo 36 meses 
consecutivos contados a partir do recebimento do objeto; 
 

Leia-se: 
 

12.1 - A proponente vencedora deverá prestar garantia de fábrica on site (isto 
é, no local onde estiver o equipamento por ela fornecido) de, no mínimo 60 
(sessenta) meses consecutivos contados a partir do recebimento do objeto; 

 
 
 

3. No Anexo “D” Minuta do Edital, na Cláusula 6.1, aonde se lê: 
 
6.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia on site (isto é, no local onde 

estiverem operando os bens por ela fornecidos) de, no mínimo, 36 (trinta e seis) 
meses consecutivos contados a partir da data de Recebimento Definitivo a que se 
refere o item 2.3 da Cláusula Segunda. Durante o período de garantia, a 
CONTRATADA ficará obrigada a efetuar, às suas expensas, as alterações, 
substituições e reparos de todo e qualquer bem que apresente anomalia, vício ou 
defeito de fabricação, bem como falha ou imperfeição constatada em suas 
características de operação. Quando o período de garantia estabelecido pelo 
fabricante do produto for superior ao acima mencionado, o ofertado pelo fabricante 
prevalecerá. 

 
Leia-se: 
 
6.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia on site (isto é, no local onde 

estiverem operando os bens por ela fornecidos) de, no mínimo, 60 (sessenta) 
meses consecutivos contados a partir da data de Recebimento Definitivo a que se 
refere o item 2.3 da Cláusula Segunda. Durante o período de garantia, a 
CONTRATADA ficará obrigada a efetuar, às suas expensas, as alterações, 
substituições e reparos de todo e qualquer bem que apresente anomalia, vício ou 



defeito de fabricação, bem como falha ou imperfeição constatada em suas 
características de operação. Quando o período de garantia estabelecido pelo 
fabricante do produto for superior ao acima mencionado, o ofertado pelo fabricante 
prevalecerá. 
 
 

4. No Anexo “E” na especificação do objeto, onde se lê: 
 

Trator agrícola, novo, de fabricação nacional tração 4x4, ano e modelo 2021, 
motor com no mínimo 95 cvs turbo, caixa de câmbio mecânica, com transmissão 
sincronizada, com no mínimo 8 marchas pra frente  em 3 ré, posição das alavancas 
na lateral direita, freios a disco em banho de óleo, bloqueio de diferencial acionado 
através de pedal, com no mínimo 350 kgs de  pesos frontais  e no mínimo de 70kg 
de pesos em cada uma das rodas traseiras, sistema hidráulico com capacidade de 
levante de mínimo 3.150 kg com no mínimo de quatro saídas para acoplamento de 
mangueiras hidráulicas, (duas saídas duplas) devido aos acionamento hidráulico dos  
equipamentos, embreagem com no mínimo acionamento mecânico, tomada de força 
independente com acionamento mecânico, comando hidráulico duplo para acoplar 
equipamentos, painel de instrumentos, kit  de luz com sinal de alerta, pisca de 
direção, luzes de freios, lanternas de posição, luz de ré e luz de freio, buzina, com ré 
sinalizador sonoro, espelhos retrovisores, assento com suspensão mecânica,  apoio 
de braço e cinto de segurança, estrutura de proteção contra capotamento aberta 
com toldo,  rodas dianteiras aro 24 com pneus novos MINIMO 12.4-24 com 10 lonas 
e traseiros MINIMO aro 30 com pneus novos 18.4- 30 com 12 lonas. 
 

Leia-se: 
 

Trator agrícola, novo, de fabricação nacional tração 4x4, ano e modelo 2021, 
motor com no mínimo 95 cvs turbo, caixa de câmbio mecânica, com transmissão 
sincronizada, com no mínimo 8 marchas pra frente  em 3 ré, posição das alavancas 
na lateral direita, freios a disco em banho de óleo, bloqueio de diferencial acionado 
através de pedal, com no mínimo 270 kgs de  pesos frontais  e no mínimo de 70kg 
de pesos em cada uma das rodas traseiras, sistema hidráulico com capacidade de 
levante de mínimo 3.150 kg com no mínimo de quatro saídas para acoplamento de 
mangueiras hidráulicas, (duas saídas duplas) devido aos acionamento hidráulico dos  
equipamentos, embreagem com no mínimo acionamento mecânico, tomada de força 
independente com acionamento mecânico, comando hidráulico duplo para acoplar 
equipamentos, painel de instrumentos, kit  de luz com sinal de alerta, pisca de 
direção, luzes de freios, lanternas de posição, luz de ré e luz de freio, buzina, com ré 
sinalizador sonoro, espelhos retrovisores, assento com suspensão mecânica,  apoio 
de braço e cinto de segurança, estrutura de proteção contra capotamento aberta 
com toldo,  rodas dianteiras aro 24 com pneus novos MINIMO 12.4-24 e traseiros 
MINIMO aro 30 com pneus novos 18.4- 30. 

 
 

5. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.  
 
 

Paial - SC, 13 de setembro de 2021. 
 
 

NÉVIO ANTONIO MORTARI 
Prefeito Municipal 

 


