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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021  

O PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados que o 

PREGÃO ELETRONICO Nº 0004/2021, que objetiva o registro de preços de o fornecimento de 01 (uma) escavadeira hidráulica sobre 

esteiras, nova, ano de fabricação 2021, que a sessão pública marcada para o dia 29/06/2021, às 08h30min, foi adiada para o dia 02 de 

julho de 2021, às 8h30min.  Informa também que o Edital sofreu alterações, conforme a seguir:  

a) Retifica-se o item o item  01, DO OBJETO, Cláusula Primeira, passando a vigorar com a seguinte redação: 

Fornecimento de 01 (uma) escavadeira hidráulica sobre esteiras, nova, ano de fabricação 2021, motor a diesel turbo alimentado de 4 

cilindros, peso operacional mínimo de 13.400 kg, potência mínima de 90 HP, injeção de combustível eletrônica que atenda as normas de 

emissão de gases e poluentes TIER III/MAR-1, caçamba com capacidade mínima de 0,70 m³, largura das sapatas das esteiras de no 

mínimo 600 mm, com 7 roletes inferiores e no mínimo 1 rolete superior, com guias de proteção, comprimento total das esteiras de no 

mínimo 2.750 mm; cabine fechada com ar-condicionado quente e frio, cabine com sistema de proteção ROPS/FOPS, equipado com rádio 

USB/AM/FM, lança de no mínimo 4.600 mm de comprimento, braço com mínimo 2,50 m de comprimento, profundidade de escavação 

mínima de 4,80 m; tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros, bomba de autoabastecimento de combustível; com 

películas em todos os vidros de acordo com a legislação vigente, sistema hidráulico com 2 bombas hidráulicas ou bomba dupla com vazão 

mínima de 220 litros/min; força de tração mínima de 85 KN, com tampa de vedação na janela de visitas existente na parte inferior central 

do carro, para evitar entrada de entulhos; câmera de ré; com antena e no mínimo 02 alto-falantes; manual de operação no idioma português; 

catálogos de peças e itens de série em via impressa e digital; demais características do fabricante; 

 

b) Retifica-se  o item 2.1 e 2.2,  do Edital, passando a vigorar com  a seguinte redação: 

2.1. A sessão pública será realizada no site www.pregaobanrisul.com.br, no dia 02 de julho de 2021. 

2.2. Horários da sessão: 

Data de Abertura das Propostas: 02/07/2021 às 08h30min. 

Data da Sessão de Disputa do Pregão: 02/07/2021 às 09h00min. 

 

c) Retifica-se o anexo I,  passando a vigorar com a seguinte redação: 

ITEM QUANT. UN ESPECIFICAÇÃO MARCA 
MODELO 

VALOR – R$ 

VALOR 
UNITÁRIO– 

R$ 

VALOR TOTAL– 
R$ 

01 01 un Escavadeira hidráulica sobre esteiras, nova, ano de fabricação 2021, 
motor a diesel turbo alimentado de 4 cilindros, peso operacional 
mínimo de 13.400 kg, potência mínima de 90 HP, injeção de 
combustível eletrônica que atenda as normas de emissão de gases e 
poluentes TIER III/MAR-1, caçamba com capacidade mínima 
de 0,70 m³, largura das sapatas das esteiras de no mínimo 600 mm, 
com 7 roletes inferiores e no mínimo 1 rolete superior, com guias de 
proteção, comprimento total das esteiras de no mínimo 2.750 mm; 
cabine fechada com ar-condicionado quente e frio, cabine com sistema 
de proteção ROPS/FOPS, equipado com rádio USB/AM/FM, lança de 
no mínimo 4.600 mm de comprimento, braço com mínimo 2,50 m de 
comprimento, profundidade de escavação mínima de 4,80 m; tanque 
de combustível com capacidade mínima de 200 litros, bomba 
de autoabastecimento de combustível; com películas em todos os 
vidros de acordo com a legislação vigente, sistema hidráulico com 2 
bombas hidráulicas ou bomba dupla com vazão mínima de 220 
litros/min; força de tração mínima de 85 KN, com tampa de vedação na 
janela de visitas existente na parte inferior central do carro, para evitar 
entrada de entulhos; câmera de ré;; com antena e no mínimo 02 alto-
falantes; manual de operação no idioma português; catálogos de peças 
e itens de série em via impressa e digital; demais características do 
fabricante; 
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d) Retifica-se o anexo V, DO OBJETO, Cláusula Primeira, 1.1., passando a vigorar com a seguinte redação: 

Fornecimento de 01 (uma) escavadeira hidráulica sobre esteiras, nova, ano de fabricação 2021, motor a diesel turbo alimentado de 4 

cilindros, peso operacional mínimo de 13.400 kg, potência mínima de 90 HP, injeção de combustível eletrônica que atenda as normas de 

emissão de gases e poluentes TIER III/MAR-1, caçamba com capacidade mínima de 0,70 m³, largura das sapatas das esteiras de no 

mínimo 600 mm, com 7 roletes inferiores e no mínimo 1 rolete superior, com guias de proteção, comprimento total das esteiras de no 

mínimo 2.750 mm; cabine fechada com ar-condicionado quente e frio, cabine com sistema de proteção ROPS/FOPS, equipado com rádio 

USB/AM/FM, lança de no mínimo 4.600 mm de comprimento, braço com mínimo 2,50 m de comprimento, profundidade de escavação 

mínima de 4,80 m; tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros, bomba de autoabastecimento de combustível; com 

películas em todos os vidros de acordo com a legislação vigente, sistema hidráulico com 2 bombas hidráulicas ou bomba dupla com vazão 

mínima de 220 litros/min; força de tração mínima de 85 KN, com tampa de vedação na janela de visitas existente na parte inferior central 

do carro, para evitar entrada de entulhos; câmera de ré; com antena e no mínimo 02 alto-falantes; manual de operação no idioma português; 

catálogos de peças e itens de série em via impressa e digital; demais características do fabricante; 

 

e) As demais cláusulas do Edital do Pregão Eletrônico nº 0004/2021 permanecem inalteradas. 

 

 

Cotiporã, 17 de junho de 2021 

 

 
 

 
 

Visto: 
 
 
 
 
 

ALAN MARTINS DAS CHAGAS 
Assessoria Jurídica – OAB/RS Nº 57.674 

 
 
 

 

 
IVELTON MATEUS ZARDO 

Prefeito de Cotiporã 
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