AS ALTERAÇÕES DO OBJETO ESTÃO SUBLINHADAS E EM NEGRITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/19

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 128/19
Flavio Emílio Jost, Prefeito Municipal de Nova Hartz, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que às 16 horas, do dia 07 do mês de Fevereiro do ano de 2019, na sala de reuniões do
Município de Nova Hartz, se reunirão a Pregoeira e a equipe de apoio, com a finalidade de realizar o
PREGÃO PRESENCIAL , do tipo MENOR PREÇO para a AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, NOVA,
FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO 2019 OU SUPERIOR, TRAÇÃO 4X4, MOTOR A DIESEL, TURBO
ALIMENTADO, 4 CILINDROS COM NO MÍNIMO 85HP DE POTÊNCIA, MOTOR PRODUZIDO PELO MESMO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EMPRESA COLIGADA, conforme condições estabelecidas no
presente Edital nos termos da Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, e do Decreto Municipal n.º 041, de 03 de
novembro de 2005, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores,
encerrando-se o prazo para CREDENCIAMENTO, recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇO e
dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e até a hora acima mencionados.
1 - DO OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação a RETROESCAVADEIRA, nova, fabricação nacional, ano 2019 ou
superior, tração 4x4, motor a diesel, turbo alimentado, 4 cilindros com no mínimo 85HP de potência,
motor produzido pelo mesmo fabricante do equipamento ou empresa coligada para atendimento das
necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de acordo com as especificações técnicas
descritas e quantidades abaixo:
Item
Descrição
1
Uma RETROESCAVADEIRA, nova, fabricação nacional, ano 2019 ou
superior, tração 4x4, motor a diesel, turbo alimentado, 4 cilindros com no
mínimo 85HP de potência, motor produzido pelo mesmo fabricante do
equipamento ou empresa coligada, transmissão com 4 velocidade
totalmente sincronizadas avante/ré, bloqueio do diferencial, eixo
traseiro com redução finais por planetária (externas) com todo o conjunto
banhado e arrefecido a óleo, freios de serviço multi-disco, arrefecido e
lubrificados em banho de óleo, freio de estacionamento mecânico. Pneus
dianteiro de no mínimo 12,5x80x18 no mínimo 10 lonas, traseiro de no
mínimo 16,9 x 24 no mínimo 10 lonas. Carregadeira com caçamba frontal
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de no mínimo 85m³ e nivelador automático, caçamba traseira mínima de
0,23m³ e largura de corte de 30”, profundidade máxima de escavação de
no mínimo 4.400mm comando da escavadeira através de duas alavancas.
Cabine fechada original de fabrica R.O.P.S / F.O.P.S com ar condicionado
(quente e frio), banco com apoio de braço e suspensão, espelho retrovisor
interno, limpador e vedador. Luzes de trabalho frontal e traseira, luzes
traseiras de setas e freio. Peso operacional de no mínimo 6.800 kg.
Garantia mínima de 12 meses, sem limite de horas trabalhadas (24-110045). Deverá ser entregue emplacada adesivada (com o logotipo em
anexo ao edital) e licenciada em nome do Município de Nova Hartz/RS

OBS: As demais clausulas do edital e seus anexos permanecem inalteradas.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Hartz, aos 24 dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove.
Flavio Emílio Jost
Prefeito Municipal

Este edital foi devidamente examinado e aprovado
por esta Assessoria Jurídica:
Em--------/---------/---------------------------------------------Assessor (a) Jurídica (a)

