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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 006/2014 

 

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO VICENTE DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais, especialmente o disposto nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com os 

Decretos nºs 5.450/05, 3.931/01 alterado pelo Decreto 4.342/02, bem como pelos Decretos Municipais nºs 162/05 e 

103/06, resolve RETIFICAR o Edital nº 002/2014 do Pregão Presencial nº 001/2014 como segue: 

 

1. Alterar edital no Anexo I - Termo de Referência, Item 02. ESPECIFICAÇÃO, com a seguinte redação: 

MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, ZERO KM, NOVA DE FÁBRICA COM ANO NO MÍNIMO 

2013, FABRICAÇÃO NACIONAL. 

Especificações Mínimas: 
•Tração 4 x 4, acionada por motor diesel, turbo alimentado, com potência bruta mínima de 84 HP. 

•Chassi rígido, inteiriço, com conversor de torque e inversor de marchas frente/ré de acionamento eletro-hidráulico. 

•Cabine fechada com ar condicionado de fábrica, com certificação ROPS e FOPS, a prova de tombamento e de 

queda de material, com para-brisa frontal. 

•Carregadeira frontal com no mínimo um cilindro de elevação, caçamba capacidade mínima de 1 m³ com dentes 

para escavação. 

•Escavação com profundidade mínima de 4,35 m e caçamba de no mínimo 600 mm de largura com dentes para 

escavação, força de escavação na caçamba da retro mínima de 4.900 KG. 

Itens Obrigatórios: 

•Banco com assento ergonômico com suspensão amortecida, encosto de cabeça, apoio de braço e cinto de 

segurança. 

•Tapetes de borracha antideslizantes e removíveis. 

•Limpador de para-brisa elétrico. 

•Pneus traseiros 17,5x25-12 lonas ou superior, e dianteiro 12,5/80x18-10 lonas ou superior, fornecidos no mercado 

nacional. 

•Faróis de trabalho mínimo 02 avante e 2 ré para trabalhos noturnos. 

•Lanternas de freio, luzes de alerta, setas direcionais e luzes de ré. 

•Espelhos retrovisores externos e interno. 

•Alarme de deslocamentos a ré. 

•Extintor de incêndio / suporte. 

•Equipamentos padrão de série, conforme catálogo comercial do produto, fornecido ao mercado, não sendo 

permitido reduzir características do modelo comercial; 

 

2. Fica também alterado a data e horário para abertura da licitação: 

Data da Abertura: 06/02/2014 Horário: 09:00 hs ( horário de Brasília )  

 

Os demais termos do Edital permanecem conforme a redação original. 

 

São Vicente do Sul, 23 de janeiro de 2014. 

 

 

 

 

GILSON EDO ALVES PARODES 

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 

 

 

 

 

 

Este edital de retificação foi examinado e 

aprovado em 23/01/2014 

 

_____________________ 

Rosa Maria P. Pedroso 

Procurado Jurídica Municipal 

OAB nº 82156 


