Proc. Nº: 1026/21
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__
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Rúbrica: .........................

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021
BERNARDO QUATRIN DALLA CORTE, Prefeito do Município de JÚLIO DE CASTILHOS, Estado do RIO
GRANDE DO SUL, conforme suas atribuições TORNA PÚBLICO com base no artigo 21, § 4º, da Lei n.º 8.666/93, torna
pública a retificação de termos do edital referente ao Pregão Eletrônico mencionado, cujo objeto é Aquisição de
Caminhões e Motoniveladora através da Operação de Crédito Banco do Brasil, conforme Contrato de
financiamento nº. 40/00044-3 para a Secretaria de Obras do município, tendo como retificação/alteração a descrição do
objete e data e horário:
1.

DO ANEXO I – DA TABELA DE ITENS DO OBJETO

Item 1.3 – Relação dos Itens
Leia-se:
Item

1

2

Descrição

Qtd

Un

Valor
Estimado R$

Valor Total
R$

4

Un

590.000,00

2.360.000,00

1

un

800.000,00

800.000,00

Caminhão Caçamba , Modelo / fabricação 2021/2022, 6x4 , distância de entre eixos 3.550
mm, caixa de câmbio automatizada, sem pedal de embreagem, mínimo 12 marchas à
frente, sem anéis sincronizadores, embreagem monodisco, diâmetro disco mínimo
430mm, Potência Mínima motor 285 CV (210 kW), 2.200 rpm, torque máximo 1.120 Nm
(114 mkgf)@ 1.200-1.600 rpm, CMT mínimo 45.000 Kg, suspensão dianteira feixe de
molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora,
suspensão traseira molas trapezoidais, tanques combustível mínimo 210 litros, Arla 32
(litros), Rodas 7.50 x 22.5 , Pneus 275/80 R 22.5 , lisos na dianteira e borrachudos nos
eixos de tração, freio tambor, freio de estacionamento câmara de mola acumuladora
acionada pneumaticamente, freio motor convencional com válvula de estrangulamento no
cabeçote, ABS. (Sistema Anti Travamento das Rodas), EBD (Distribuição Eletrônica de
Frenagem ). Equipado com caçamba metálica basculante nova, do tipo Meia Cana, com
capacidade de 12 m³, comprimento 5000 mm, altura tampas laterais 900 mm, largura 2500
mm, assoalho construído em chapa 6,30 mm, laterais em chapa 4,75 mm de espessura ,
pistão frontal, tampa traseira GUILHOTINA, instalação elétrica, faixa refletivas, para
choque conforme resolução do CONTRAN 593/17 e protetor lateral conforme resolução do
CONTRAN 323/2009, dispositivo de acionamento involuntário conforme resolução 563/16
do CONTRAN, caixa de ferramentas plásticas ou metálica, para lamas em aço e aparabarro de borracha.
Motoniveladora nova ano mínimo 2021 equipada com motor 6 cilindros com potência
mínima de 190HP, tanque de combustível com capacidade mínima de 340 litros, lâmina
com comprimento mínimo de 3.90 metros, ventilador hidráulico reversível e bomba
hidráulica de pistões axiais.
2.

Altera-se data de realização da licitação:

A data da abertura da licitação passa a ser, 09 de julho de 2021 às 09h.
3.

Os demais itens do edital permanecem inalterados.

Registre-se.

Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS, em 24 de junho de 2021.

BERNARDO QUATRIN DALLA CORTE
Prefeito
Av. Pinheiro Machado, 649 Fone/Fax: (55) 3271-9600.
Júlio de Castilhos – RS – CEP 98.130-000
www.juliodecastilhos.rs.gov.br

