
 
 
AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/PMBR/2022. 
O Município de Balneário Rincão – SC, torna público para conhecimento dos interessados, que o Edital de  Pregão Presencial Nº. 
005/PMBR/2022, que tem como objeto: Registro de Preços para futuras contratações de serviços de horas máquina e caminhão 
pipa, incluindo operador/motorista, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente e do 
Samae do Município de Balneário Rincão SC, fica retificado o item abaixo especificado:  
Onde se lê: 

ITEM QTDE EQUIPAMENTO 
 

PMBR 

 

SAMAE 

CARGA 

HORÁRIA 

MÁXIMA 

PREÇO 

UNITARIO 
PREÇO TOTAL 

01 02 

Serviço com motoniveladora 

com peso operacional de no 

mínimo 15.700Kg, potencia 

liquida de no mínimo 167Hp, 

equipada com especificador-

traseiro, lamina de no mínimo 

3700×660mm articulada, 

ano/modelo não superior a 15 

anos de uso, em bom estado 

de conservação, com 

operador, valor por hora 

trabalhada.  

 

500 

 

1500 2000 R$ 274,92 R$549.840,00 

Leia se: 

ITEM QTDE EQUIPAMENTO 
 

PMBR 

 

SAMAE 

CARGA 

HORÁRIA 

MÁXIMA 

PREÇO 

UNITARIO 
PREÇO TOTAL 

01 01 

Serviço com motoniveladora 

com peso operacional de no 

mínimo 15.700Kg, potencia 

liquida de no mínimo 167Hp, 

equipada com especificador-

traseiro, lamina de no mínimo 

3700×660mm articulada, 

ano/modelo não superior a 15 

anos de uso, em bom estado 

de conservação, com 

operador, valor por hora 

trabalhada.  

 

2000 
- 2000 R$ 274,92 R$ 549.840,00 

Feita a retificação do Edital, fica prorrogado para as 14h00min (quatorze horas) do dia 01 (primeiro) do mês de Fevereiro 
do ano de dois mil e vinte e dois (01/02/2022 as 14h00min), a abertura do certame com o recebimento/protocolo dos 
envelopes (Habilitação e Proposta) até às 13h45 do destacado dia, por interesse público e conveniência administrativa, 
conforme previsto na Lei Nº. 8.666/93. Feita a retificação e a prorrogação acima, ficam todos interessados notificados para os 
fins legais e de direito.  
Balneário Rincão, 18 de Janeiro de 2022. 
GISELE P. FERREIRA 
PREGOEIRA 
 
 
 


