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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 
 

 
 

• Suspensão de Licitação Pregão Eletrônico No. 004/2014 - Objeto: 
Contratação da aquisição de um Trator Agrícola 4X4 de Pneu, uma Grade 
Aradora, uma Carreta Agrícola Basculante, uma Roçadeira e um 
Triturador de Galhos, tronco e resíduo orgânico com motor elétrico, para 
atender os pequenos produtores rurais. 

 

 



 
 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Amargosa 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 

E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax(075) 3634-3977 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 148/2014 
PREGÃO ELETRÔNICO NO. 004/2014 
OBJETO: Contratação da aquisição de um Trator Agrícola 4X4 de Pneu, uma Grade Aradora, uma 
Carreta Agrícola Basculante, uma Roçadeira e um Triturador de Galhos, tronco e resíduo orgânico 
com motor elétrico, para atender os pequenos produtores rurais do Município de Amargosa. 
INTERESSADO: MÓDULO TRATORES 
ASSUNTO: Pedido de Esclarecimentos / Suspensão 
 
 

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Amargosa vem manifestar-se nos termos seguintes, 
tendo em vista questionamentos formulado por licitante ao Edital da Licitação em epígrafe, cujo 
texto se reproduz abaixo. 

 
Licitante: 
 

“Estava verificando no edital, na especificação dos equipamentos. O item 1, Carreta 

agrícola BASCULANTE de madeira com pneus com acionamento manual, 2 EIXOS, com capacidade 

para 4 toneladas. 

Existe um erro nessa descrição, pois não existe no mercado carreta basculante com 2 eixos, ou ela 

é fixacom dois eixos ou pode ser Basculante com um eixo só. 

Favor verificar aguardo um retorno. 

E quanto às dimensões dos pneus dianteiro 9.5 – 24 R1 e traseiro 14.9 – 24 R1 geralmente os 

tratores não possuem o mesmo tamanho dos pneus dianteiros e traseiros (24 R1). O nosso trator possui 

dimensões maiores, já me confirmaram que se for maior não tem problema, mas gostaria de confirmar. 

As dimensões do nosso são: 11.2 – 24 R1 e 16.9 – 30 R1, não tem problema serem maiores?” 

 
Considerando a necessidade apontada pela Secretaria de agricultura de adequar objeto e 

termo de referência, o que importará na modificação da proposta, decide suspender o presente 
certame, para que seja revisado o Termo de Referência e republicado o Edital com as devidas 
alterações. 

 
A teor do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, qualquer modificação no edital exige divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 
Assim, comunico a todos que após as alterações necessárias no Edital e Termo de Referência, será 
publicado o Aviso de Licitação informando a todos a data e o horário da sessão prevista no item IX 
do Edital. 

 
Esta decisão será publicada na íntegra no Diário Oficial do Município no endereço eletrônico 

www.amargosa.ba.io.org.br, bem como remetida a todos os licitantes que adquiriram o referido 
edital por mensagem eletrônica. 
 

Amargosa, 11 de agosto de 2014. 
 
 
CARLA SOUZA OLIVEIRA  
Pregoeira 
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