
EDITAL DE RE-RATIFICAÇÃO 

                                      

                               

                               
Objeto: Aquisição de 01 (uma) 

retroescavadeira nova, zero 

horas, motor a diesel, 04 

cilindros, turbo alimentado, 

tração 4x4, ano de 

fabricação/modelo 2018/2018, 

conforme especificações 

constantes no objeto. 

 

 

 

O Município de Santa Cecília do Sul, torna público a 

re-ratificação do Processo Licitatório n° 26/2018, Pregão 

Presencial n° 11/2018, nos seguintes itens: 

 

1 - Data de recebimento das propostas e documentação: 

04 de junho de 2018, às 08h45mim; Início da sessão de disputa de 

preço: 04 de junho de 2018, às 09h00min. 

 

2 – O Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 

11/2018 passa a viger com a seguinte redação: 

 

“Anexo I 

Pregão Presencial n° 11/2018 

 

Objeto 

Item Qtde Un. Descrição 

1 1 Un. 

Retro escavadeira nova, zero horas, ano de 

fabricação/modelo 2018/2018, com no mínimo 

as seguintes características: 

 Chassi monobloco inteiramente soldado; 

 Motor diesel, 04 cilindros, turbo 

alimentado, com potência bruta de no mínimo 

100 HP, com atendimento as normas EPA 

TierIII de controle de emissões; 

 Tração e troca de direção 4x4; 

 Rodas (04) de igual diâmetro;  

 Inversor de marcha frente e ré de 



acionamento eletro-hidráulico localizado na 

coluna da direção; 

 Transmissão com conversor de torque 

com 04 (quatro) velocidades sincronizadas a 

frente e 04 (quatro) velocidades a ré; 

 Freios a disco múltiplos auto 

ajustáveis em banho de óleo; 

 Freio secundário de estacionamento; 

 Bloqueio de diferencial; 

 Caçamba frontal multiuso bipartida em 
2 mandíbulas de acionamento hidráulico e 

capacidade mínimapara 1.00m³, com 

nivelamento automático e controles 

hidráulicos. 

 Caçamba traseira de 30 polegadas com 
dentes; 

 Lança da retro com múltiplos ajustes; 

 Profundidade de escavação de 4.300 mm; 

 Cabine fechada ROPS e FOPS com ar 

condicionado, quente e frio, original do 

fabricante do equipamento e duas portas de 

acesso; 

 Parabrisa dianteiro com limpador e 

lavador; 

 Retrovisor interno (uma unidade) e 

externo (duas unidades); 

 Sistema de iluminação com luzes de 

trabalho dianteiras e traseiras, luzes de 

freioe setas direcionais; 

 Sistema de som com rádio AM/FM, 

entrada USB, alto falantes e antena; 

 Banco do operador com rotação de 180º 
e múltiplos ajustes, apoio de braço, com 

cinto de segurança retrátil; 

 Luzes de advertência de perigo, 

sonorização de marcha em ré com sistema de 

iluminação e demais itens de segurança. 

 Tanque de combustível com capacidade 

para 160 litros; 

  Peso operacional de 7.500 Kg.” 
 

  



Os demais itens e condições restam ratificados. 

Maiores informações serão prestadas aos interessados 

no horário da 8h às 12h00min e das 13h00min às 17h00min na 

Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Sul, sita à Rua Porto 

Alegre, 591, na cidade de Santa Cecília do Sul, ou pelo telefone 

54 3616-4070. 

 

Santa Cecília do Sul/RS, 17 de maio de 2018. 

 

 

Jusene C. Peruzzo, 

Prefeita Municipal de Santa Cecília do Sul/RS 

 


