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Extrato de Edital de Pregão Presencial n° 65/2022  
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE VARGEÃO 
O Município de Vargeão, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 
de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e o 
Decreto Municipal n.º 75/2012, de 31 de dezembro de 2012, Decreto Municipal nº. 
047/2012 de 28 de setembro de 2012 e Decreto Municipal nº 076/2019 de 07 de 
outubro de 2019 e demais legislações aplicáveis, que realizará no dia 07 de outubro 
de 2022 às 09h00min, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço por item, visando o REGISTRO DE PREÇOS com validade de 12 (doze) 
meses, visando futura e eventual Aquisição de Colhedora de forragens (ensiladeira) 
nova, para acoplar em hidráulico do trator, acionada pela tomada de força do trator, 
equipada com plataforma de área total, com capacidade para colher duas linhas de 
milho, sorgo, Cana de açúcar, e demais produtos com características semelhantes. 
Com acionamento através de cardã dispensando o uso de correias, com bica de ferro 
com acionamento e giro hidráulico total, com sistema de quebra grãos, com rotor de 
12 facas retas e 6 lançadores, com no mínimo 24 opções de corte, equipamento deve 
ser todo original de fábrica, sem adaptações. Garantia de no mínimo 12 meses, de 
acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão nº 65/2022. 
Informações complementares serão prestadas através do e-mail 
compras@vargeao.sc.gov.br, fone fax (49) 3434-0148, informando o número da 
licitação. O Edital encontra-se disponível para download no site da Prefeitura Municipal 
de Vargeão, no link https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-
041/recursos.faces?mun=IKP9n1VESO4=  

Vargeão - SC, 22 de outubro de 2022. 
 

Volmir Felipe 
Prefeito Municipal  
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