MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO
ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2659/2022
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022

ERRATA

Considerando questionamentos e apontamentos de empresas com interesse de participar do certame
quanto ao descritivo do produto e por entender que de fato uma complementação irá garantir um produto
mais eficiente e apropriado para a demanda que se pretende, resolve-se e ordena complementação do
descrito do item licitado, sendo que para tanto, dar-se a novo prazo legal de abertura do certame para
empresas poderem se adequar e participar. Providencia-se a publicação do ato junto ao site municipal
e diário oficial.

Onde se lia:
•

Equipamento Esteira Transportadora Móvel especial para aviários com as seguintes características:
estrutura principal em tubos retangulares em aço 1020, pneus e rodas automotivas aro 13, comprimento
da correia transportadora mínimo 09 metros comprimento x mínimo 20 polegadas largura, apoio inferior
com rodízios, correia emborrachada garra Baixa em "V, roletes em tubos metálicos, eixo em aço trefilado
e buchas de nylon, engate para transporte com trator, motor trifásico 220/380 com potência mínima de
3 CV, equipada com levante manual, com pintura em fundo primer epoxi (anticorrosivo) pintura em
esmalte sintético industrial, equipado com proteções laterais de segurança nos padrões atuais.
Passa a se ler:

•

Equipamento Esteira Transportadora Móvel especial para aviários com as seguintes características:
estrutura principal em tubos retangulares em aço 1020, pneus e rodas automotivas aro 13, comprimento
da correia transportadora mínimo 09 metros comprimento x mínimo 20 polegadas largura, apoio inferior
com rodízios, correia emborrachada garra Baixa em "V, roletes em tubos metálicos, eixo em aço trefilado
e buchas de nylon, engate para transporte com trator, motor trifásico 220/380 com potência mínima de
3 CV, equipada com levante manual, com pintura em fundo primer epoxi (anticorrosivo) pintura em
esmalte sintético industrial, equipado com proteções laterais de segurança padrão NR 12, equipado
com Moega de recebimento de mínimo 2,4 de largura x 1,50 comprimento para receber a cama do
frango.

➢ O novo prazo de abertura do certame fica:
Às 08:30 horas do dia 14 de outubro de 2022 (14/10/2022).
Bom Jesus do Oeste (SC), 29 de setembro de 2022.
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