RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 35/2017
O MUNICÍPIO DE GRAMADO(RS), em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, torna público, para o
conhecimento dos interessados, que o Edital do Pregão Presencial N.º 05/2017, cujo objeto é
aquisição de duas Retroescavadeira nova, destinada a Secretaria Municipal de Obras, sofreu as
seguintes RETIFICAÇÕES:
a) Item 01 – DO OBJETO – onde lia-se: “...Retroescavadeira Nova, de fabricação nacional,
devendo ser entregue emplacada e com todos os itens de segurança do DETRAN para esse tipo
de equipamento, com as seguintes características: ano e modelo de fabricação 2017, equipado
com motor a diesel de no mínimo quatro cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de
80HPs, da marca do fabricante do equipamento, tração dupla 4x4, com chassi monobloco em
caixa soldada, protetor de cardan, cabine fechada com ar condicionado tipo rops/fops, parabrisa
frontal com limpador, conjunto e braço do sistema com ângulo negativo da lança, comando
traseiro com três alavancas e com giro no pé, faróis de iluminação e luzes de freio, setas
direcionais, concha traseira com capacidade de 0,22 m³, e largura de corte de 30’, tanque de
combustível de no mínimo 140 litros, peso operacional mínimo de 6.600kg, pneus traseiros de
17.5x25, e aro 3 (três) peças. Garantia mínima de 01 (um) ano. Devera ser entregue com
catálogo original do fabricante, em português contendo as características do objeto e código
FINAME.” leia-se: “...Retroescavadeira Nova, de fabricação nacional, devendo ser entregue
emplacada e com todos os itens de segurança do DETRAN para esse tipo de equipamento, com
as seguintes características: ano e modelo de fabricação 2017, equipado com motor a diesel de
no mínimo quatro cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de 80HPs, tração dupla 4x4,
com chassi monobloco em caixa soldada, protetor de cardan, cabine fechada com ar
condicionado tipo rops/fops, parabrisa frontal com limpador, conjunto e braço do sistema com
ângulo negativo da lança, comando traseiro com três alavancas e com giro no pé, faróis de
iluminação e luzes de freio, setas direcionais, concha traseira com capacidade de 0,22 m³, e
largura de corte de 30’, tanque de combustível de no mínimo 140 litros, peso operacional mínimo
de 6.600kg, pneus traseiros de 17.5x25, e aro 3 (três) peças. Garantia mínima de 01 (um) ano.

Devera ser entregue com catálogo original do fabricante, em português contendo as
características do objeto e código FINAME.”
b) A data da abertura passará a ser 09 horas do dia 18 de Julho de 2017.
c) As demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas.
Gramado, 03 de Julho de 2017.
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