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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE IVINHEMA-MS , pessoa jurídica
de direito público interno, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e por
meio do Setor de Licitações e Contratos, torna público que, realizará procedimento licitatório na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO (POR ITEM), de acordo com as condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos. 

OBJETO:  Constitui  objeto  do  pregão a  Contratação  de  Empresa  para  a  Aquisição  de  uma  patrulha
mecanizada, sendo composta por 01 (um) veículo tipo Caminhão Caçamba Basculante, tração 6 x 4, zero km,
com no mínimo 270  cvs,  motor  a diesel  com direção  hidráulica,  ar  condicionado,  equipado com caçamba
basculante de no mínimo 12 m³ e 01 (uma) Pá Carregadeira, zero Km, equipada com motor de 6 cilindros, de no
mínimo 136 cvs da mesma marca do fabricante,  código FINAME (Comprovação através  do site  do BNDS),
transmissão de no mínimo 04 marchas a frente e 03 à ré, freio de serviços multi disco em banho de óleo nas 04
rodas, pneus no mínimo 20,5 x 25, peso operacional de no mínimo 11.300 kg, sistema de refrigeração com
ventilador hidráulico reversível, totalmente fechada com ar condicionado , para atender a Secretaria Municipal
de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, conforme  CONVÊNIO MAPA – PLATAFORMA + BRASIL Nº
909368/2020 e demais especificações e quantidades constantes deste Edital e Termo de Referência. 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 05/05/2022. 

HORÁRIO: 09h00min – Oficial de Brasília (DF). 

LOCAL/AMBIENTE: Portal de Licitações Compras BR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br. 

NOTA: Os interessados poderão adquirir o presente Edital e seus anexos, gratuitamente, na forma eletrônica,
por meio digital, através de download (via internet), nos sítios eletrônicos oficiais (www.comprasbr.com.br,  
www.ivinhema.ms.gov.br), ou ainda, diretamente no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Ivinhema.
Publique-se. 

Ivinhema-MS, 12 de Abril de 2022. 

Juliano Barros Donato 

Prefeito Municipal 
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