ERRATA E PRORROGAÇÃO
Processo Licitatório n° 022/2018
Modalidade: Pregão Presencial RP n° 013/2018
Tipo: Menor Preço Por Item
OBJETO:
REGISTRO
DE
PREÇOS
PARA
FORNECIMENTO
DE
MÁQUINAS
RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, E CAMINHÕES EM PROVEITO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAGOA SANTA - MG.
O Município de Lagoa Santa/MG, por intermédio da Pregoeira, instituída pela Portaria n° 980, de
16 de janeiro de 2018, torna público a ERRATA E PRORROGAÇÃO da Licitação em epígrafe, em
conformidade com os termos do Processo Licitatório n° 022/2018, cujo objeto versa sobre o
registro de preços para fornecimento de máquinas retroescavadeira e pá carregadeira, e
caminhões em proveito da secretaria municipal de desenvolvimento urbano, da prefeitura
municipal de Lagoa Santa - MG.
.
1.
Pública:

Passa a vigorar o seguinte local, data e horário para realização da Sessão
• CREDENCIAMENTO:

DIA: 22/03/2018 a partir das 09h00min.
• ABERTURA DOS ENVELOPES DA SESSÃO PÚBLICA:
DIA: 22/03/2017 às 09h30min.
Local: Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, sito à Rua
Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2.500, Santos Dumont, Lagoa Santa/MG.
2.
Retifica-se a descrição dos itens 05 e 06 do Edital, passando a vigorar as
seguintes redações:
ITEM

QUANT.

UN.

05

02

UN

OBJETO
RETRO ESCAVADEIRA
Fabricada no mínimo em 2017, motor Diesel, mínimo 04
cilindros, aspiração turbo e bomba injetora mecânica, potência
líquida mínima de 85 hp, torque líquido mínimo de 288 de Nm, 4
velocidades à frente, 4 a ré. Sistema hidráulico com bomba dupla
de engrenagens, e válvula prioritária para a direção. Tração 4x4.
Peso operacional mínimo de 6.000 a 7.500 kg. Caçamba
carregadeira mínima de 0,88 m3, Caçamba da retro com mínimo
30 polegadas. Bloqueio de diferencial com acionamento Elétrico.
Freio de estacionamento , freio de discos em banho de óleo.
Profundidade máxima de escavação 4.200 mm. Equipada com
cabine fechada e ar condicionado, assento de vinil, apoio de
braço regulável e rotação de 180º, cinto de segurança retrátil,
retrovisores externos, e jogo completo de lanternas e faróis.

06

3.

01

UN

Sistema de monitoramento do fabricante das funções vitais
do equipamento, posições geográficas de satélite no site do
fabricante, por um período de 12 (doze) meses, a contar da
entrega da máquina.
PA CARREGADEIRA
Fabricada no mínimo em 2017, motor Diesel, mínimo 06
cilindros, potência líquida mínima de 120 hp, turbo alimentado,
transmissão powershift com no mínimo 4 velocidades a frente e 3
à ré. Sistema hidráulico com bomba dupla de engrenagens.
Tração 4x4. Freios de serviço em multidisco em banho de óleo
nas quatro rodas. Caçamba com capacidade mínima de 1,90 m3,
com dentes, onde deverá ser acionada através de alavanca/
Joysticks. Tanque de combustível com capacidade mínima de
140 litros. Peso operacional mínimo de 10.000 kg Pneus 17,5X25
L3-16 lonas. Cabine fechada com ar condicionado e certificação
ROPS/FOPS, assento de vinil, apoio de braço regulável, cinto de
segurança retrátil, retrovisores externos, e jogo completo de
lanternas e faróis. Sistema de monitoramento do fabricante
das funções vitais do equipamento, posições geográficas
de satélite no site do fabricante, por um período de 12 (doze)
meses, a contar da entrega da máquina.

Permanecem inalteradas as demais disposições.

Lagoa Santa, 08 de março de 2018.

Euvani Lindourar Pereira
Pregoeira

