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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
Processo de Licitação Nº 53/2022 
Modalidade: Pregão Presencial Nº 35/2022 

Rua do Comércio, 183 – centro – fone/fax (49) 3356-3000 – e-mail: prefeitura@arvoredo.sc.gov.br – 89778-000 – Arvoredo – SC. 

 

 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO EDITAL REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 
53/2022, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2022. 

 
 

NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições, TORNA PÚBLICO, a todos os interessados que, Resolve promover o SEGUNDO 
TERMO O ADITIVO EDITAL REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 53/2022, 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2022, alterando a data de abertura do certame e o 
ANEXO 02 no que diz respeito as espescificações, na forma que segue: 
 
.............................................................................................................................................................. 

 
ONDE SE LÊ: 

..............................................11 de agosto de 2022, no horário das 08h30m........................... 
 
LÊ - SE 
 
..............................................16 de agosto de 2022, no horário das 08h30m........................... 

 
 
ONDE SE LÊ: 

Descrição: Trator Agrícola de pneus, novo, ano/modelo 2022/2022 ou superior, com cabine, ar 
condicionado, 04 cilindros, turbinado, potência mínima de 99CV, mínimo 12 marchas a frente e 12 a ré, 
com alavancas laterais, capacidade de levante hidráulico mínimo de 3.600kgf, peso lastreado mínimo 
de 4.000kg, tomada de força independente, com pesos frontais e traseiros 
 
LÊ - SE 
 
Descrição: Trator Agrícola de pneus, novo, ano/modelo 2022/2022 ou superior, com cabine, ar 
condicionado, 03 cilindros, turbinado, potência mínima de 99CV, mínimo 12 marchas a frente e 12 a 
ré, com alavancas laterais, capacidade de levante hidráulico mínimo de 3.600kgf, peso lastreado 
mínimo de 4.000kg, tomada de força independente, com pesos frontais e traseiros 

 
.......................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
Permanecem inalterados e em pleno vigor todos os demais itens e subitens que não contrariarem os 
dispositivos ora alterados.  
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém negue desconhecimento, será publicado 
meios anteriormente publicados. 

 
Arvoredo (SC), 04 de agosto de 2022 

 
NEURI MENEGUZZI 
Prefeito Municipal 
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