
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 

EDITAL DE RE-RATIFICAÇÃO 

 

1. PREÂMBULO  

O MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO - RS, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração, mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 105/2018 do dia 18 de 

junho de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que, foi retificado e 

ratificado o edital do Processo Licitatório nº 054/2018 – Pregão Presencial nº 020/2018, que 

se refere a Aquisição de uma patrulha agrícola para a Secretaria Municipal da Agricultura 

conforme Contrato de Repasse n° 104417193/2017, Convênio 847208/2017 firmado entre o 

Município e o Governo Federal, através do Ministério da Agricultura, sendo retificados os 

itens do edital abaixo, e, reaberto o prazo para recebimento da documentação e propostas para 

o dia 27 de setembro de 2018 às 9 horas, na Sala de Licitações, no Centro Administrativo 

localizado na Av. São João Batista, 415, Centro do município de Novo Barreiro/RS. 

 

2. ITENS DO EDITAL ORIGINÁRIO RETIFICADOS  

ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA 

Item 1- Plantadeira metálica nova, de arrasto, pantográfica, com no mínimo 6 linhas para o 

plantio de verão (soja e milho), capacidade mínima de 150 kg de semente, espaçamento de 

40,45,50,55 cm, capacidade de adubo de 480 kg,  potência mínima requerida 60(cv), peso 

aproximado de 1.500 kg. Garantia mínima de 12 meses. 

 

Item 4 - Pulverizador hidráulico novo, com tanque no mínimo 600 litros, com acionamento 

hidráulico das barras, e no mínimo 12 metros de barra, com espaçamento de 50 cm entre os 

bicos, altura de trabalho de 0,50 a 1,30m, vazão máxima entre 75 litros por minuto a 100 litros 

por minuto, pressão de até 300 psi, agitação mecânica da calda. Garantia mínima de 12 meses. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

As demais disposições do edital originário permanecem inalteradas e em pleno vigor. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO RS, aos 10 de 

setembro de 2018. 

 

 

 

  Edinaldo Rupolo Rossetto 

    Prefeito Municipal  

 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado por 
esta Assessoria Jurídica. 
 
 Em ___-___-______. 
 
 

________________________ 
Paulo Roberto Ihme 

OAB RS 32.558 

Assessor Jurídico 


