
 
RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 029/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019 
 
 

A Prefeitura Municipal de Coqueiros do Sul – RS, TORNA PÚBLICO que por meio 
do presente edital, é Retificado o Edital nº 029/2019, que se refere ao Processo Licitatório nº 
026/2019, Pregão Presencial nº 009/2019, e que se refere a aquisição de uma Escavadeira 
hidráulica sobre esteiras nova para a Secretaria Municipal da Agricultura:  

 
São retificados os seguintes dados do edital originário:  
a) Prazo para recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação 

e as propostas: A documentação e proposta será recebida no dia 04 de abril de 
2019 às 10h, na sala do Setor de Licitações. 

b) Igualmente é retificado o Anexo I do edital, no qual constam as especificações do 
equipamento pretendido pela administração municipal. 

 
Os demais itens e disposições do edital originário, não alterados por meio 

desta retificação, são ratificados e permanecem inteiramente válidos e aplicáveis a 
presente licitação. 

 
======================================================================  

 
ANEXO I 

 
EDITAL Nº 029/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
O objeto do Pregão nº 009/2019, visa adquirir equipamentos com as seguintes 

características mínimas, conforme abaixo. 
 

Item Quant. Und. Especificações mínimas 

1 1 Unidade 

Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, nova, ano mínimo de fabricação 
2019, cabine fechada ROPS com certificado, com ar condicionado 
original de fábrica, peso operacional mínimo de 21.000kg, motor movido 
a diesel de no mínimo 6 (seis) cilindros turbo alimentado Tier III, 
potência mínima de 150hp, esteiras com sapatas de no mínimo 600mm, 
material rodante com no mínimo  2 (dois) roletes superiores e 8 (oito) 
roletes inferiores em cada esteira, com guias de proteção, estrutura do 
rodante de carro longo de no mínimo 4,40m, lança com no mínimo 
5,00m de comprimento e braço com no mínimo 2,40m de comprimento, 
tanque de combustível com capacidade mínima de 340 Litros, caçamba 



com capacidade mínima de 1,0m³, para pedreira, Sistema hidráulico de 
fluxo variável, Painel com controles completos, parabrisa com limpador, 
faróis de iluminação, espelhos retrovisores e com todos os itens de 
segurança exigidos pelo CTB. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses 
sem limite de horas com assistência técnica “in Loco” e sem custos de 
deslocamento, técnicos e peças e óleos durante o período de vigência 
da garantia.  

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias 
corridos, contados da data-limite prevista para entrega das 
propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da 
Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 

Prazo de 
Pagto 

Nos termos do 
EDITAL. 

PREÇO 

 
 

Local Data     Carimbo da Empresa 
 
Assinatura do Responsável  
 
====================================================================== 

 
 

Coqueiros do Sul RS, 21 de março de 2019. 
 
 
 

VALOIR CHAPUIS  
Prefeito Municipal  


