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ALTERAÇÃO 01 AO EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO PREFE 104/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PREFE N. 049/2021 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Tendo em vista a correção do objeto deste edital se decide pela alteração do 

item do termo de referência anexo I do edital qual passa a vigorar com a 

seguinte descrição: 

 

1 – ANEXO I 

RELAÇÃO DOS ITENS CONTENDO DESCRIÇÃO E OS VALORES MÁXIMOS 

Item 

01 

RETROESCAVADEIRA NOVA 4X4, GABINADA COM 

AR CONDICIONADO ANO MODELO 2021 OU 

SUPERIOR, DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM 

CODIGO FINAME 

Especificações mínimas: 

- Motor 

Turbo alimentado DIESEL, 4 cilindros, potência bruta 

mínima de 88 hp, potência liquida mínima de 80hp, da 

mesma marca do fabricante ou grupo do fabricante; 

- Tração: 4x4; 

- Desempenho da escavadeira: 

Profundidade da escavação 4,4 m, rotação da caçamba 180 

graus, força de escavação braço de 3200 kgf, força de 

desagregação da caçamba de 6300 kgf; 

- Desempenho da carregadeira: 

Altura da descarga 2,5 m, altura do carregamento 3,0 m, 

alcance ao nível do solo de 1,40 m, força de desagregação da 

caçamba 6100 kgf, capacidade da caçamba frontal mínima de 

1,0 m³; 

- Tanque de combustível minimo: 120 litros; 

- Com sistema de movimentação de lança joy stick ou 

alavanca. 

Quantidade  

01 

Valor 

máximo 

unitário de  

R$ 

420.000,00 
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- Marchas 4 a frente e 4 a ré, com velocidade 1ª marcha de 4,6 

km/hora e da 4ª marcha de 35 km/hora; 

- Eixos 4x4: 

Dianteiros = com carga estática de 16.000 kg e Carga 

dinâmica de 8.000 kg; 

Traseiros = com carga estática de 25.000 kg e Carga 

dinâmica de 12.000 kg; 

- Direção hidráulica; 

- Freios: 

Serviço atuando hidraulicamente, Estacionamento mecânico 

exceto eixo traseiro e Pedal de freio: dois pedais operador 

independentemente com possibilidade de trava para opera 

rem conjunto; 

- Sistema hidráulico: Válvula de Alivio principal 250 bar e 

Válvula de descarga 200 bar, bomba com engrenagens com 

capacidade de 140 l/min; 

- Cabine: fechada com ar condicionado, tapete de borracha, 

acento totalmente ajustável, volante com acabamento 

maciço; 

- Peso Operacional mínimo de 7000 Kg; 

- Capacidade de iça mento da lança a 4,3 m de 1500 Kg e 

Capacidade de iça mento do braço na mesma altura anterior 

de 1700 Kg;  

- Rodas frontais de 18” ou superior e traseiras de 24” ou 

superior, pneus Frontais 12.5/80 ou superior e traseiros 17,5 

ou superior. 

- Caçamba dianteira e traseira com dentes parafusados. 

OBS as especificação acima são mínimas podendo ser ofertado 

equipamento superior de características e tecnologia. 

Especificações máximas: 

- Nível de ruído cabine fechada d 77 dB; 

- Nível de vibração: de corpo inteiro de 0,5m/s² e de mãos e 

braços 2,5m/²; 
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Garantia deverá ser de no mínimo 12 (dose) meses; 

Assistência o município pagará para a realização das revisões 

dentro do prazo de garantia no máximo: 

- Máximo que o município se dispõe a pagar é 120 Km 

(considerando todo trajeto), com um custo máximo de R$ 

3,50 por Km rodado, a cada revisão programada de acordo 

com manual do fabricante; 

- O custo de hora técnica e peças para as revisões será 

negociado a parte; 

OBS: sendo os referidos valores a cima, atualizados pelo 

índice do IGPM acumulado, a cada 12 meses contados da 

data da proposta;  

 

Demais condições omissas deve ser respeitada 

legislação brasileira e normas técnicas vigentes; 

 

2 - DATA E PRAZOS 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

15 de dezembro de 2021, até as 15:30 horas.  

          

ABERTURA DAS PROPOSTAS 

15 de dezembro de 2021, a partir das 15:45 horas. 

 

LOCAL DA ABERTURA 

Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Domingos – SC, localizada na Rua 

Getúlio Vargas n. 750, centro, na cidade de São Domingos – SC. 

 

 

São Domingos - SC, 02 de dezembro de 2021. 

 

 

Marcio Luiz Bigolin Grosbelli 
Prefeito Municipal 
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