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AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL E ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA 
 

PREGÃO Nº 8/2017 – Forma Presencial 
           

 Comunicamos a todos os proponentes interessados no fornecimento do equipamento 

objeto do Pregão nº 8/2017 – forma presencial, que tem por objeto a aquisição de trator 

cortador de grama novo profissional, combustível gasolina para ser utilizado no corte de 

grandes áreas de grama do Município de Céu Azul. Que efetua a retificação da descrição do 

equipamento (item 1), do Anexo III Memorial Descritivo do Edital. Retificando da seguinte 

forma. 

1 – Fica retificada a descrição do item nº 1, do Anexo III Memorial Descritivo do Edital, 

passando de velocidade marcha ré min: 7 km/h para equipamento com marcha ré e a capacidade 

produtiva passando de  média de produção sem obstáculos mínimo de 13.000 m²/h para mínimo 

de 11.000 m²/h.. Passa-se a especificação retificada e completa do item conforme abaixo: 

 

Item 

Qtde 

Estimada 

Uni. Descrição do Produto Preço Máx. 

Unitário 

Valor total 

do item 

 
1 1 Uni Trator cortador de grama novo profissional, combustível 

gasolina 
 
Especificações mínimas: 
Motor mínimo: 

Potência de 25 hp; 
Cilindrada de 725 cm3; 
2 Cilindros; 
Tanque de combustível capacidade mínima de 18 litros; 
Partida Elétrica; 
Sistema de freio: Mecânico; 
Sistema de Tração hidráulico e Individual (Para proporcionar 
manobras precisas permitindo girar em torno do próprio eixo); 

Sistema de Direção360º; 
Motor arrefecimento a ar; 
Lubrificação do motor sob pressão por bomba; 
Filtro de Ar com carvão ativado; 
 
Sistema de Transmissão: 

Sistema Hidráulico com motor e bomba integrados 
Transmissão hidrostática 4x2;  
Velocidade à frente min-máx.:  13,7 Km/h 
Velocidade marcha ré min:7  Km/h 
Equipamento com marcha ré. 
 
Plataforma de Corte mínimos: 

Funções possíveis de descarte lateral, coleta ou reciclagem da 
grama cortada. 
Acionamento das facas: botão acionador elétrico 
Largura de corte mínima de : 132 cm 
Plataforma de Corte: 52" 

Tamanho da Lamina: 46cm 
Altura de corte máxima:11,4cm 
Lâminas: 3 unidades 
Rodas de acionamento da plataforma de corte: mínimo 2 unidades 
 
Equipamento para Alta Produtividade: 

Media de Produção sem obstáculos mínimo 13.000m2/h 

Media de Produção sem obstáculos mínimo 11.000m2/h 
 
Equipamento mínimos: 

Assento confortável com encosto alto e ajustável, deslizante p/ 
frente e trás; 
Apoio de Braços ; 
Alavancas de direção ajustáveis e ergonômicas;  
 
Dimensões mínimas: 

Tamanho dos pneus dianteiros 13x6,5 - 6" 

 31.500,00 31.500,00 
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Tamanho dos pneus traseiro 22x10 - 10" 
Alternador 12volts 15 amperes 
Peso entre: 330 e 350 Kg 
 
Garantia mínima de 12 meses; 
Anexar folder e/ou folheto; 

 

 

2 – Considerando as alterações promovidas nas especificações técnicas do 

equipamento fica alterada a data de abertura da licitação passando para o dia 23 de março 

de 2017 às 09:00 horas;  

 

3 – Permanecem inalteradas as demais condições do Edital; 

 

Céu Azul, 08 de março de 2017. 

 

 

Germano Bonamigo 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


