
 

 

 

PROCESSO DE COMPRA N° 38/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2019 

 

RETIFICAÇÃO 01/2019 

Levamos ao conhecimento dos interessados a retificação dos itens do pregão presencial 

17/2019: 

 

ONDE SE LÊ:  

ITEM 01 - RETROESCAVADEIRA NOVA ANO/MODELO 2019/2019, equipada 

com motor diesel turbo alimentado de no mínimo 96 HP a 2200 RPM, mecânica de 

quatro cilindros tração 4x4, cabine fechada com duas portas, ar condicionado de fabrica, 

com proteção Rops/Fops com peso operacional mínimo de 7700 kg. 

Transmissão de cambio manual, "Power shuttle" padrão, velocidade no mínimo 4 

avante e quatro á marcha ré. Velocidade máximo 40km/h. Vasão da bomba de sistema 

hidráulico  de no mínimo 145L/min. Caçamba frontal com dentes e segmentos 

parafusados  com capacidade de no mínimo 1m³(um metro cúbico) Caçamba traseira de 

no mínimo 0,23m³. 

Pneus dianteiros 12,5/80 aro 18, pneus traseiros 19,5x24 ou 17,5x25, assento do 

operador ajustável, com suspensão a ar, com encosto para os braços, cinto de segurança: 

chassi integral monobloco, direção hidrostática. Protetor de cordan. Garantia técnica de 

12 meses para defeito de fabricação e garantia e mais 12 meses para o trem de força que 

é: motor, transmissão, eixo dianteiro e traseiro. 

Profundidade de escavação do braço/lança da retro em posição estendida de no mínimo 

5 metros. Controle Joystick eletro hidráulica. 

 

ITEM 02 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ANO/MODELO 2019/2019, 

equipada com motor diesel mínimo 121HP/2200RPM, peso operacional mínimo de 

17,600 Kg e máxima de 18600 Kg, cabine fechada com ar condicionado e demais 



 

 

 

características standard do fabricante, caçamba com capacidade mínima 0,80m³ 

reforçada para serviços Heavy Duty. Lança de no mínimo 5 metros e braço mínimo de 

2,2m. em reforço tipo heavy duty. 

Força de escavação na caçamba com potencia máxima de 11000 Kgf. Altura mínima de 

escavação 8900 mm, profundidade mínima de escavação 6.000mm. Alcance mínimo 

escavação em nível de solo 8500 mm. 

Capacidade tanque de combustível de no mínimo 280 litros. 

Material rodante tipo carro longo mínimo de 3.900mm. Com 2 roletes superiores e no 

mínimo 7 roletes inferiores. Todos os itens devem ser comprovado com prospecto do 

fabricante, com 12 meses de garantia total mais 12 meses de garantia do trem de força 

que é: Motor Bomba Hidráulica comando final e comando de giro apartir da data da 

entrega. independente do número de horas. 

 

LEIA-SE: 

ITEM 01 - RETROESCAVADEIRA NOVA ANO/MODELO 2019/2019, equipada 

com motor diesel turbo alimentado de no mínimo 96 HP a 2200 RPM, mecânica de 

quatro cilindros tração 4x4, cabine fechada com duas portas, ar condicionado de fabrica, 

com proteção Rops/Fops com peso operacional mínimo de 7.100 kg. 

Transmissão de câmbio manual, "Power shuttle" padrão, velocidade no mínimo 4 

avante e quatro a marcha ré. Vasão da bomba de sistema hidráulico de no mínimo 

145L/min. Caçamba frontal com dentes e segmentos parafusados com capacidade de no 

mínimo 1m³ (um metro cúbico) Caçamba traseira de no mínimo 0,23m³. 

Pneus dianteiros 12,5/80 aro 18, pneus traseiros 19,5x24 ou 17,5x25, assento do 

operador ajustável, com suspensão a ar, com encosto para os braços, cinto de segurança: 

chassi integral monobloco, direção hidrostática. Protetor de cordan. Garantia técnica de 

12 meses para defeito de fabricação e garantia e mais 12 meses para o trem de força que 

é: motor, transmissão, eixo dianteiro e traseiro. 

Profundidade de escavação do braço/lança da retroescavadeira em posição estendida de 



 

 

 

no mínimo 4,70 metros. 

 

ITEM 02 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ANO/MODELO 2019/2019, 

equipada com motor diesel mínimo 121HP/2200RPM, peso operacional mínimo de 

17,200 Kg e máxima de 18600 Kg, cabine fechada com ar condicionado e demais 

características standard do fabricante, caçamba com capacidade mínima 0,80m³. Lança 

de no mínimo 5 metros e braço mínimo de 2,2m. 

Força de escavação na caçamba com potência máxima de 10.000 Kgf. Altura mínima de 

escavação 8900 mm, profundidade mínima de escavação 6.000mm. Alcance mínimo 

escavação em nível de solo 8500 mm. 

Capacidade tanque de combustível de no mínimo 280 litros. 

Material rodante tipo carro longo mínimo de 3.900mm. Com 2 roletes superiores e no 

mínimo 7 roletes inferiores. Todos os itens devem ser comprovados com prospecto do 

fabricante, com 12 meses de garantia total mais 12 meses de garantia do trem de força 

que é: Motor Bomba Hidráulica comando final e comando de giro a partir da data da 

entrega. Independentemente do número de horas. 

 

 

Campos Novos, 19 de março de 2019. 

 

 

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 

PREFEITO MUNICIPAL 


