
RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013 

      

 

Altera a redação do Item I e fixa nova data 

para recebimento de propostas e 

documentos de habilitação. 

 

 

I) Altera a data de recebimento e julgamento da proposta e documentação: 

a) A hora e data de recebimento dos envelopes, abertura e julgamento deste pregão 

será às 9:oo horas do dia 24 de Maio de 2013.  
 

II) - Do OBJETO 

a) Altera a redação do item 1 do objeto: Constitui o presente edital, 

objetivando a aquisição de 01 (uma) escavadeira hidráulica sobre esteiras, 

nova, com as seguintes características: motor diesel de no mínimo 04 

cilindros, turbo alimentado, arrefecido a água, com potência mínimo 110 

Hps, com baixa emissão de poluentes. Esteiras com sapatas de 700mm, com 

no mínimo 44 (quarenta e quatro) sapatas para cada lado, com comprimento 

total mínimo de 3.965mm, 02 (dois) roletes superiores e 07 (sete) inferiores 

para cada lado com guias de segurança em ambos os lados, com largura de 

transporte total máxima de 2,70 metros, com velocidade de deslocamento em 

alta de no mínimo 5,5 km/h e em baixa de no mínimo 3,2 km/h, com sistema 

hidráulico equipado com bombas com vazão standard de no mínimo 2 x 150 

litros por minuto cada uma, com tanque de combustível de no mínimo 270 

litros, com bomba elétrica de auto-abastecimento de combustível standard do 

fabricante, lança com mínimo de 5.100mm, braço com no mínimo 2.600mm,  

caçamba de capacidade mínima de 0,60 m³, com força de escavação da 

caçamba de no mínimo 10.000kgf norma SAE, profundidade de escavação 

mínima de 5,95m, velocidade de giro de no máximo 11 RPMs, cabine 

fechada de construção tubular de aço, com ar condicionado, com limpador de 

para-brisa, com faróis de iluminação, com espelhos retrovisores, vão livre do 

solo mínimo de 440mm, peso operacional mínimo de 17 toneladas. 

 

III)  Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de 

Derrubadas, setor de Licitações, sito na Avenida Pelotas, 595, ou pelos telefones 

(55) 3616- 3058 ou fax (55) 3551- 1854, no horário compreendido entre as 07:30 às 



11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas, preferencialmente, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

 

IV)  Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 

 

 

                              Derrubadas/RS, 13 de maio de 2013. 
 

 

 

 

 

                   ALMIR JOSÉ BAGEGA  

                     Prefeito Municipal 
 

 


