
 
 

 
Rua da República, 96 - Fone (55) 3334-4900 - Fax 3334-4921 - CEP 98740-000 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA 

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

AVISO  RETIFICAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL   Nº19/2017 
 

O MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA - RS, através do Núcleo de Compras e Licitações, sito à Rua 
Da República, 96 - CEP 98.740-000 – AUGUSTO PESTANA - RS - Fone: 0XX55 3334-4900, torna 
público a RETIFICAÇÃO do edital de  licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob número 
19/2017, EXCLUSIVO para Microempresas (ME) E Empresas de Pequeno Porte (EPP),  com a 
finalidade de selecionar propostas objetivando a  contratação de empresa para aquisição de: 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.  
        Fica retificado através deste a data de abertura do  certame , bem como  a descrição do item  
nº 02 do termo de referencia Anexo –I do edital, conforme abaixo especificado: 
 

1) Da  data de abertura: 
 
                      Onde se lê:           25/10/2017                         Leia-se:                 06/11/2017  
 

2) Da descrição do item  nº 02 do termo de referencia Anexo –I do edital 
 

Onde se lê: 
 

Distribuidor de adubo orgânico com no minimo as seguintes características: 
Capacidade entre 6 e 6,5 toneladas, Rodado “modelo rodado tandem” 
Válvula traseira com abertura hidráulica, Comprimento mínimo de 5,5 metros 
Tanque com chapa em aço, com pintura externa pó poliéster e revestimento interno com tinta 
pó epóxi, Válvula de pressão a vácuo por esferas de borracha 
Válvula de segurança de pressão a vácuo com pneus novos 
 

Leia-se: 
 

      Distribuidor de adubo orgânico liquido com no minimo as seguintes características:. 
Capacidade mínima 6.000 Litros; Rodado “modelo rodado tandem”,Válvula traseira com 
abertura hidráulica, Comprimento mínimo de 5,5 metros, Tanque com chapa em aço com no 
minimo 4,75mm, com pintura externa pó poliéster e revestimento interno com tinta pó epóxi 
Válvula de pressão a vácuo por esferas de borracha,Válvula de segurança de pressão a vácuo 
com pneus novos. 

 
                     Demais especificações permanecem inalteradas; 

 
Augusto Pestana,19 de outubro de 2017 

 
_____________________________ 

VILMAR ZIMMERMANN 
Prefeito Municipal 


