PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRAS NOVA.
I – Fica retificado o Edital do Pregão Presencial nº 018/2022, do Município de Paim
Filho – RS, passando para a seguinte redação abaixo:
ONDE SE LÊ:
1. DO OBJETO A SER LICITADO
O presente processo licitatório tem como objetivo a aquisição de uma escavadeira
hidráulica de esteiras, com as seguintes descrições:
ITEM

QUANT/
UN.

DESCRIÇÃO

Aquisição de uma escavadeira hidráulica de esteiras, com motor
a diesel com 4 cilindros e potência bruta mínima de 125 HP,
injeção eletrônica, controle automático do motor, seletor de
potência, separador de água com indicador de nível, sistema de
arrefecimento de altas temperaturas, sistema hidráulico sensível a
carga e fluxo variável, radiador de óleo hidráulico, controles tipo
joystick ajustável, assento ajustável com suspensão, ventilação
01 01 UN. positiva com filtragem, cabine fechada com ar condicionado,
farol na laça de alcance, cabine com vidros temperados, sapatas
de no mínimo 700 mm e máximo 800 mm, alcance da lança de
no mínimo 5.000 mm, braço de no mínimo de 2.600 mm,
caçamba com capacidade mínima de 0,90 m³, comprimento
mínimo da esteira de 3.900 mm e máximo de 4.000 mm, peso
operacional mínimo de 17.000 kg e máximo de 18.000 kg,
capacidade do tanque de combustível no mínimo de 300l.

VALOR
VALOR
MARCA/ UNIT. R$
TOTAL R$
MODELO (referência
(referência)
)

R$

R$

802.000,00 802.000,00

VALOR TOTAL R$ 802.000,00

LEIA-SE:
1.

DO OBJETO A SER LICITADO

O presente processo licitatório tem como objetivo a aquisição de uma escavadeira
hidráulica de esteiras nova, com as seguintes descrições:
ITEM

QUANT/
UN.

DESCRIÇÃO

VALOR
VALOR
MARCA/ UNIT. R$
TOTAL R$
MODELO (referência
(referência)
)
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Aquisição de uma escavadeira hidráulica de esteiras nova, ano de
fabricação no mínimo 2022, com motor a diesel com 4 cilindros
e potência bruta mínima de 125 HP, injeção eletrônica, controle
automático do motor, seletor de potência, separador de água com
indicador de nível, sistema de arrefecimento de altas
temperaturas, sistema hidráulico sensível a carga e fluxo
variável, radiador de óleo hidráulico, controles tipo joystick
01 01 UN. ajustável, assento ajustável com suspensão, ventilação positiva
com filtragem, cabine fechada com ar condicionado, farol na laça
de alcance, cabine com vidros temperados, sapatas de no mínimo
700 mm e máximo 800 mm, alcance da lança de no mínimo
5.000 mm, braço de no mínimo de 2.600 mm, caçamba com
capacidade mínima de 0,90 m³, comprimento mínimo da esteira
de 3.900 mm e máximo de 4.000 mm, peso operacional mínimo
de 17.000 kg e máximo de 18.000 kg, capacidade do tanque de
combustível no mínimo de 300l.

R$

R$

802.000,00 802.000,00

VALOR TOTAL R$ 802.000,00

ONDE SE LÊ:

ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIA Nº 018/2022
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
NOME DA EMPRESA:___________________________________________
CGC/CNPJ: ___________________________________________________
ENDEREÇO: __________________________________________________
NOME DO BANCO: _____________________AGÊNCIA _______________
CONTA CORRENTE Nº. _________________________________________
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 018/2022, acatando todas as estipulações
consignadas no edital, conforme descrição abaixo:
ITEM

QUANT/
UN.

DESCRIÇÃO

MARCA/
MODELO

Aquisição de uma escavadeira hidráulica de esteiras, com motor
a diesel com 4 cilindros e potência bruta mínima de 125 HP,
injeção eletrônica, controle automático do motor, seletor de
potência, separador de água com indicador de nível, sistema de
arrefecimento de altas temperaturas, sistema hidráulico sensível a
carga e fluxo variável, radiador de óleo hidráulico, controles tipo
joystick ajustável, assento ajustável com suspensão, ventilação
01 01 UN. positiva com filtragem, cabine fechada com ar condicionado,
farol na laça de alcance, cabine com vidros temperados, sapatas
de no mínimo 700 mm e máximo 800 mm, alcance da lança de
no mínimo 5.000 mm, braço de no mínimo de 2.600 mm,
caçamba com capacidade mínima de 0,90 m³, comprimento
mínimo da esteira de 3.900 mm e máximo de 4.000 mm, peso
operacional mínimo de 17.000 kg e máximo de 18.000 kg,
capacidade do tanque de combustível no mínimo de 300l.

VALOR M
VALOR
UNIT. R$ TOTAL R$
(referência (referência)
)

R$

R$

802.000,00 802.000,00

VALOR TOTAL R$ 802.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA:__________________________(MÍNIMO 60 DIAS)
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___________, ______de ____________ de 2022
____________________________________________
Identificação e assinatura do responsável pela empresa
LEIA-SE:

ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIA Nº 018/2022
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
NOME DA EMPRESA:___________________________________________
CGC/CNPJ: ___________________________________________________
ENDEREÇO: __________________________________________________
NOME DO BANCO: _____________________AGÊNCIA _______________
CONTA CORRENTE Nº. _________________________________________
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 018/2022, acatando todas as estipulações
consignadas no edital, conforme descrição abaixo:
ITEM

QUANT/
UN.

DESCRIÇÃO

Aquisição de uma escavadeira hidráulica de esteiras nova, ano de
fabricação no mínimo 2022, com motor a diesel com 4 cilindros
e potência bruta mínima de 125 HP, injeção eletrônica, controle
automático do motor, seletor de potência, separador de água com
indicador de nível, sistema de arrefecimento de altas
temperaturas, sistema hidráulico sensível a carga e fluxo
variável, radiador de óleo hidráulico, controles tipo joystick
01 01 UN. ajustável, assento ajustável com suspensão, ventilação positiva
com filtragem, cabine fechada com ar condicionado, farol na laça
de alcance, cabine com vidros temperados, sapatas de no mínimo
700 mm e máximo 800 mm, alcance da lança de no mínimo
5.000 mm, braço de no mínimo de 2.600 mm, caçamba com
capacidade mínima de 0,90 m³, comprimento mínimo da esteira
de 3.900 mm e máximo de 4.000 mm, peso operacional mínimo
de 17.000 kg e máximo de 18.000 kg, capacidade do tanque de
combustível no mínimo de 300l.

VALOR
VALOR
MARCA/ UNIT. R$
TOTAL R$
MODELO (referência
(referência)
)

R$

R$

802.000,00 802.000,00

VALOR TOTAL R$ 802.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA:__________________________(MÍNIMO 60 DIAS)
___________, ______de ____________ de 2022
____________________________________________
Identificação e assinatura do responsável pela empresa
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ONDE SE LÊ:

7.6.

Qualificação técnica

a)
Declaração firmada pela empresa licitante que possui assistência técnica
própria e/ou autorizada pelo fabricante comprovada com CNPJ, localizada a uma
distância máxima de 150 km da sede do Município de Paim Filho. No caso de
apresentação de declaração com indicação de oficina autorizada, a declaração
também deverá ser assinada pelo representante legal da autorizada. A indicação da
assistência técnica terá por finalidade a agilidade na prestação de serviços nas
revisões, manutenções preventivas e assistência mecânica em geral, quando
solicitado.
b)
Certificado de curso emitido pelo fabricante do equipamento, realizado por no
mínimo, 01 (um) funcionário da licitante, comprovando que o mesmo possui
capacitação para execução de serviços de mecânica e manutenção no equipamento
ofertado.
c)
Comprovação de que o(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior
pertence(m) ao quadro da empresa por meio de cópia reprográfica autenticada da
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Contrato de Trabalho. No caso
do profissional indicado ser o próprio sócio da empresa, a comprovação será feito
por meio do ato constitutivo e/ou contrato social.
LEIA-SE:

7.6.

Qualificação técnica

a)
Declaração firmada pela empresa licitante que possui assistência técnica
própria e/ou autorizada pelo fabricante comprovada com CNPJ, localizada a uma
distância máxima de 150 km da sede do Município de Paim Filho. No caso de
apresentação de declaração com indicação de oficina autorizada, a declaração
também deverá ser assinada pelo representante legal da autorizada. A indicação da
assistência técnica terá por finalidade a agilidade na prestação de serviços nas
revisões, manutenções preventivas e assistência mecânica em geral, quando
solicitado.
b)
Certificado de curso emitido pelo fabricante do equipamento, realizado por no
mínimo, 01 (um) funcionário da licitante, comprovando que o mesmo possui
capacitação para execução de serviços de mecânica e manutenção no equipamento
ofertado.
c)
Comprovação de que o(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior
pertence(m) ao quadro da empresa por meio de cópia reprográfica autenticada da
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Contrato de Trabalho. No caso
do profissional indicado ser o próprio sócio da empresa, a comprovação será feito
por meio do ato constitutivo e/ou contrato social.
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d)
Declaração fornecida pela licitante, declarando que dá 1(um) de garantia da
escavadeira licitada, após a entrega da mesma, sem limite de horas.
e)
Declaração que a licitante se compromete a fazer a entrega técnica da
escavadeira e a fornecer treinamento de operação do equipamento a 2 (dois)
operadores do município, com no mínimo 8 (oito) horas de duração.
II - Fica alterada a data de abertura das propostas para o dia 30 de setembro de
2022, às 14h30min (horário de Brasília-DF).
III – Os demais itens e subitens constantes do Edital do Pregão Presencial nº
018/2022, permanecem inalterados.
Paim Filho/RS, 16 de setembro de 2022.
_______________________
GABRIELA URIO
Pregoeira
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