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Adendo 01 - Retificação 

O Prefeito Municipal em Exercício de Bom Progresso/RS, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com as leis n.ºs 8.666/93 e 8.883/94 e Lei 10.520/02, torna público para o 

conhecimento dos interessados que em relação à Licitação n.º 016/2018; Pregão Presencial 

009/2018, houve a retificação do Edital, para alteração do item do Anexo I. 
   

 

 

Retifica o item do Anexo I - para que conste da seguinte forma: 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Preço 

Máximo 

1 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS nova, 

Fabricação Nacional, ano de fabricação de no mínimo 2018, 

equipada com motor a diesel, de no mínimo 04 cilindros, turbo 

alimentado, pós arrefecido, com potência mínima  de 90 HP, norma 

SAE e que atenda a normas brasileiras para emissão de poluentes, 

caçamba com capacidade mínima de 0,60m³, esteiras com sapatas 

de no mínimo 600mm, largura para transporte de no máximo de 

2,70m,  lança de no mínimo 4,50m de comprimento, sistema 

hidráulico equipado com  bombas de pistão de fluxo variável com 

vazão total  de no mínimo 240 litros por minuto, standard, sem força 

adicional, com força de escavação da caçamba de no mínimo 

9.100Kgf, com velocidade de giro de no mínimo 11 RPM, peso 

operacional de no mínimo 13.000 Kg, tanque de combustível com 

capacidade de no mínimo 240L, cabine fechada, com ar 

condicionado quente e frio, para-brisa com limpador, faróis de 

iluminação, espelhos retrovisores, rádio AM/FM e demais 

características do fabricante, catálogos e itens de série e  demais 

itens de  segurança. O equipamento deverá possuir código 

FINAME. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, incluso óleos e 

filtros. Curso de operadores de no mínimo 20 (vinte) horas, para 

operadores designados pelo município. 

UN. 1 R$ 370.000,00 

 

 Em decorrência das alterações, prorroga a data de abertura do certame para o dia 

04/04/2018, as 09h00min 

 

Bom Progresso - RS, 22 de março de 2018. 

 

 

 

 

DOOUBLAS HENRIQUE LENZ DIESEL 

Prefeito Municipal em Exercício 
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