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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

 

Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT PARA CONFECÇÃO DE PRÉ-SECADO, ANCINHO 

ENLEIRADOR, EMPACOTADORA DE FARDOS CILINDRICOS E SEGADEIRA DE 

DISCO, CONFORME PROCESSO SAR Nº 4147/2021, conforme especificações e condições 

estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital. 

 

ERRATA Nº 001 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

O Município de Cunhataí, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 

nº 01.612.116/0001-44, com sede administrativa na Avenida 29 de Setembro, nº 450, Centro, 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Luciano Franz, TORNA PÚBLICO que: 

 

De acordo com a Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010, Art. 3º: 

 

 “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos.”   

 

Segundo ressalva o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de 

outubro de 1991: 

 

§ 1º É vedado aos agentes públicos:             

“I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato...” 

 

1 - Retifica o Termo de Referência – Especificação do Objeto, Anexo I do Edital, 

nos seguintes termos: 

 

a) Onde se lê: 
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1.1 - Objeto 
 

Item Quant. Descrições do objeto 

Valor 

Máximo 

Unitário R$ 

Valor Máximo 

Total R$ 

02 01 

Empacotador de fardos cilindros, 

com transporte hidráulico e sistema 

de acionamento, funcionamento 

semiautomático por painel de 

comando elétrico e hidráulico.  

R$ 170.000,00 R$ 170.000,00 

 

 

b) Leia-se: 

1.1 - Objeto 

 

Item Quant. Descrições do objeto 

Valor 

Máximo 

Unitário R$ 

Valor Máximo 

Total R$ 

02 01 

Empacotador de fardos cilindros, 

com transporte hidráulico e sistema 

de acionamento, funcionamento 

semiautomático por painel de 

comando elétrico e hidráulico. Com 

as seguintes características mínimas: 

Longitude: 2,23 m. Largura: 1,40 m. 

Altura: 2,36 m. Peso: 715 kg. 

Velocidade dos braços de 

plastificado: 32 RPM. Largura do 

plástico: 750 mm. Req. Elétricos: 12 

V. Largura máx. do fardo: 1,25 m. 

Diâmetro máx. do fardo: 1,50 m. 

Peso máx. do fardo: 1200 kg. 

R$ 170.000,00 R$ 170.000,00 

 

2 – Todas as demais cláusulas permanecem como estão. 

 

Cunhataí - SC, em 18 de janeiro de 2022. 

 

 

 

__________________________ 

LUCIANO FRANZ 

Prefeito Municipal 
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