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ADENDO 001 AO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2021 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÕNICO Nº 038/2021 

 

O MUNICÍPIO DE IRANI torna público para conhecimento dos interessados que, referente ao 

Processo Licitatório nº 077/2021 - Pregão Eletrônico nº 038/2021, fica alterado a data e hora do 

Pregão Eletrônico e o descritivo item 3 do Anexo I – Termo de Referência, conforme Parecer 

Técnico e Parecer Jurídico n° 124/2021 apenso ao processo, passando a ter a seguinte redação: 

 

Fica alterada a especificação do item 3 do Anexo I – Termo de Referência, passando a ter a seguinte 

redação: 

 

3. DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

Item 

 

Descrição 

 

 

Unid. 

 

Quantidade 

estimada 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 

Uma escavadeira hidráulica, nova, ano de 

fabricação 2021, Com certificado MAR – I ou 

TIER III, com potência liquida de 130 HP, com 

motor diesel fabricado pelo mesmo fabricante do 

equipamento, peso operacional 21700 kg, 

profundidade máxima de escavação de 6500mm, 

caçamba reforçada para rocha HD ou serviços 

pesados com capacidade de 1,30 m3, cabine 

fechada com ar condicionado com estrutura de 

proteção ROPS, protetor inferior do giro, balança, 

sistema de gerenciamento via satélite habilitado 

para uso imediato, completo (software + 

equipamento na máquina), câmara de visão 

traseira, garantia de 12 meses sem limite de 

horas, fornecer manuais de operação, manutenção 

e peças, padrão fabricante em língua portuguesa. 

un 01 772.000,00 772.000,00 

Valor Total  772.000,00 

 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital. 

 

Face ao acima exposto, e em observância ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, tendo 

em vista que a alteração modifica a proposta, fica alterada a data de recebimento de envelopes bem 

como da sessão publica de julgamento: 

 

A Sessão Pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 24/09/2021, 

com início às 08:30h, horário de Brasília – DF. 

mailto:licitacao@irani.sc.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 
RUA EILIRIO DE GREGORI, 207 – CEP: 89680-000 – IRANI – SC. 

FONE/FAX: (49) 3432-3200 – licitacao@irani.sc.gov.br – CNPJ: 82.939.455/0001-31 

VISITE IRANI – O BERÇO DO CONTESTADO 

Somente poderão participar da Sessão Pública, as empresas que apresentarem propostas através do 

site descrito no item 2.1, até às 08:15min, do dia 24/09/2021. 

 

A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se às 

08h30min do dia 24 de setembro de 2021, e será conduzida pela Pregoeira ou seu substituto, com o 

auxílio da Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 005/2021. 

 

Irani, SC, 14 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

VANDERLEI CANCI 

Prefeito Municipal 
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