ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Anitápolis
Comissão Permanente de Licitação

RETIFICAÇÃO AO EDITAL 028/2020
O Município de Anitápolis comunica a retificação ao Edital 028/2020:
ONDE SE LÊ:
Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues no Departamento
de Licitações, localizado na sede deste Município – Rua Gonçalves Junior, 260, Centro,
Anitápolis, SC até às 09:00 horas do dia 17/09/2020, para abertura no mesmo dia às
09:00 horas, na hipótese de não haver expediente nesta data, ocasião em que se
dará início ao credenciamento e à abertura dos envelopes.
LÊ – SE:
Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues no Departamento
de Licitações, localizado na sede deste Município – Rua Gonçalves Junior, 260, Centro,
Anitápolis, SC até às 09:00 horas do dia 29/09/2020, para abertura no mesmo dia às
09:00 horas, na hipótese de não haver expediente nesta data, ocasião em que se
dará início ao credenciamento e à abertura dos envelopes.

ONDE SE LÊ (PAGINA 16 ): ANEXO II
2. OBJETO E VALOR:

Veículo tipo Retroescavadeira (zero quilômetro), com as seguintes características
mínimas:
ITEM

01

MARCA/
MODELO

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
Retroescavadeira nova, zero hora, de fabricação
nacional ou importada, ano de fabricação não inferior
a 2020, acionada por motor diesel da mesma marca
do fabricante, 4.4 litros, 4 cilindros, turbo, com
potência no mínimo 85 HP, transmissão de 4
velocidades sincronizadas à frente e 4 a ré com
inversor, combustível diesel, tração 4x4 e bloqueio,
cabine semi- aberta com parabrisa dianteiro, banco do
operador com suspensão e múltiplos ajustes, tanque
de combustível no mínimo 120 litros, faróis de
iluminação, carregador frontal com capacidade de no
mínimo 0,80 m³, peso operacional de no máximo
7.900 kg; Pneus, conforme Ficha Técnica, Folder ou
Catálogo do fabricante. Apresentar Catálogo de Peças
e Manual do Operador, com uma versão em
Português.
Garantia mínima de 1 (um) ano livre de horas a partir
da Entrega Técnica do equipamento e 2.000 horas de
manutenção preventiva básica (filtros, óleos, mão de
obra e deslocamento), sem custo para o município.
1

Valor
Máximo
Unitário
em R$

Valor
Máximo
Total
em R$

249.000,00

249.000,00
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Valor Total em R$

249.000,00

LÊ- SE:
2. OBJETO E VALOR:

Veículo tipo Retroescavadeira (zero quilômetro), com as seguintes características
mínimas:
ITEM

01

Valor
Máximo
Unitário
em R$

Valor
Máximo
Total
em R$

249.000,00

249.000,00

Valor Total em R$

249.000,00

MARCA/
MODELO

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
Retroescavadeira nova, zero hora, de fabricação
nacional ou importada, ano de fabricação não inferior
a 2020, acionada por motor diesel da mesma marca
do fabricante, no mínimo 4.4 litros, no mínimo 4
cilindros, turbo, com potência no mínimo 85 HP,
transmissão de 4 velocidades sincronizadas à frente e
4 a ré com inversor, combustível diesel, tração 4x4 e
bloqueio, cabine semi- aberta com parabrisa dianteiro,
banco do operador com suspensão e múltiplos
ajustes, tanque de combustível no mínimo 120 litros,
faróis de iluminação, carregador frontal com
capacidade de no mínimo 0,80 m³, peso operacional
de no máximo 7.900 kg; Pneus, conforme Ficha
Técnica, Folder ou Catálogo do fabricante. Apresentar
Catálogo de Peças e Manual do Operador, com uma
versão em Português.
Garantia mínima de 1 (um) ano livre de horas a partir
da Entrega Técnica do equipamento e 2.000 horas de
manutenção preventiva básica (filtros, óleos, mão de
obra e deslocamento), sem custo para o município.

ONDE SE LÊ (PAGINA 22): ANEXO – VII
CLÁUSULA TERCEIRA –
CONTRATUAL
ITEM UNID.

01

UN

DA DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO OBJETO
Retroescavadeira nova, zero hora, de
fabricação nacional ou importada, ano de
fabricação não inferior a 2020, acionada
por motor diesel da mesma marca do
fabricante, 4.4 litros, 4 cilindros, turbo,
com potência no mínimo 85 HP,
transmissão
de
4
velocidades
sincronizadas à frente e 4 a ré com
inversor, combustível diesel, tração 4x4 e
bloqueio, cabine semi- aberta com
parabrisa dianteiro, banco do operador
com suspensão e múltiplos ajustes,
tanque de combustível no mínimo 120
2

DO

QUANT.

01

OBJETO

E

DO

MARCA/
PREÇO
MODELO UNITÁRIO

VALOR
PREÇO
TOTAL
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litros, faróis de iluminação, carregador
frontal com capacidade de no mínimo
0,80 m³, peso operacional de no máximo
7.900 kg; Pneus, conforme Ficha
Técnica, Folder ou Catálogo do
fabricante. Apresentar Catálogo de Peças
e Manual do Operador, com uma versão
em Português.
Garantia mínima de 1 (um) ano livre de
horas a partir da Entrega Técnica do
equipamento e 2.000 horas de
manutenção preventiva básica (filtros,
óleos, mão de obra e deslocamento),
sem custo para o município.
TOTAL

LÊ-SE:
CLÁUSULA TERCEIRA –
CONTRATUAL
ITEM UNID.

01

UN

DA DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO OBJETO
Retroescavadeira nova, zero hora, de
fabricação nacional ou importada, ano de
fabricação não inferior a 2020, acionada
por motor diesel da mesma marca do
fabricante, no mínimo 4.4 litros, no
mínimo 4 cilindros, turbo, com potência
no mínimo 85 HP, transmissão de 4
velocidades sincronizadas à frente e 4 a
ré com inversor, combustível diesel,
tração 4x4 e bloqueio, cabine semiaberta com parabrisa dianteiro, banco do
operador com suspensão e múltiplos
ajustes, tanque de combustível no
mínimo 120 litros, faróis de iluminação,
carregador frontal com capacidade de no
mínimo 0,80 m³, peso operacional de no
máximo 7.900 kg; Pneus, conforme Ficha
Técnica, Folder ou Catálogo do
fabricante. Apresentar Catálogo de Peças
e Manual do Operador, com uma versão
em Português.

DO

QUANT.

OBJETO

E

DO

MARCA/
PREÇO
MODELO UNITÁRIO

01

Garantia mínima de 1 (um) ano livre de
horas a partir da Entrega Técnica do
equipamento e 2.000 horas de
manutenção preventiva básica (filtros,
óleos, mão de obra e deslocamento),
sem custo para o município.
TOTAL

ONDE SE LÊ (PAGINA 30): - ANEXO – VIII 3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3

VALOR
PREÇO
TOTAL
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Item Unid.

01

UN

Características Mínimas da
Máquina Retroescavadeira

Marca/
Quant.
Modelo

Retroescavadeira nova, zero hora, de
fabricação nacional ou importada, ano
de fabricação não inferior a 2020,
acionada por motor diesel da mesma
marca do fabricante, 4.4 litros, 4
cilindros, turbo, com potência no
mínimo 85 HP, transmissão de 4
velocidades sincronizadas à frente e 4
a ré com inversor, combustível diesel,
tração 4x4 e bloqueio, cabine semiaberta com parabrisa dianteiro, banco
do operador com suspensão e múltiplos
ajustes, tanque de combustível no
mínimo 120 litros, faróis de iluminação,
carregador frontal com capacidade de
no mínimo 0,80 m³, peso operacional
de no máximo 7.900 kg; Pneus,
conforme Ficha Técnica, Folder ou
Catálogo do fabricante. Apresentar
Catálogo de Peças e Manual do
Operador, com uma versão em
Português.

01

Valor Máximo
Unitário
Total

R$ 249.000,00

R$ 249.00,00

TOTAL

R$ 249.000,00

Garantia mínima de 1 (um) ano livre de
horas a partir da Entrega Técnica do
equipamento e 2.000 horas de
manutenção preventiva básica (filtros,
óleos, mão de obra e deslocamento),
sem custo para o município.

LÊ-SE
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item Unid.

01

UN

Características Mínimas da
Máquina Retroescavadeira

Marca/
Quant.
Modelo

Retroescavadeira nova, zero hora, de
fabricação nacional ou importada, ano
de fabricação não inferior a 2020,
acionada por motor diesel da mesma
marca do fabricante, no mínimo 4.4
litros, no mínimo 4 cilindros, turbo, com
potência no mínimo 85 HP, transmissão
de 4 velocidades sincronizadas à frente
e 4 a ré com inversor, combustível
diesel, tração 4x4 e bloqueio, cabine
semi- aberta com parabrisa dianteiro,
banco do operador com suspensão e
múltiplos
ajustes,
tanque
de
combustível no mínimo 120 litros, faróis
4

01

Valor Máximo
Unitário
Total

R$ 249.000,00

R$ 249.00,00
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de iluminação, carregador frontal com
capacidade de no mínimo 0,80 m³,
peso operacional de no máximo 7.900
kg; Pneus, conforme Ficha Técnica,
Folder ou Catálogo do fabricante.
Apresentar Catálogo de Peças e
Manual do Operador, com uma versão
em Português.
Garantia mínima de 1 (um) ano livre de
horas a partir da Entrega Técnica do
equipamento e 2.000 horas de
manutenção preventiva básica (filtros,
óleos, mão de obra e deslocamento),
sem custo para o município.
TOTAL

Anitápolis, 16 de Setembro de 2020.

Sandro Steffens Júnior
Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

5

R$ 249.000,00

