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2ª RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO- 026/2020 - PRC Nº 100/2020

Fica
retificado
data
do
pregão
eletrônico
026/2020
"AQUISIÇÃO
DE
RETROESCAVADEIRA COM RECURSOS PROVENIENTES DA TRANSFERÊNCIA
ESPECIAL, EFETUADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ATRAVÉS DA
EMENDA: 202027560011-DOMINGOS SÁVIO AO MUNICÍPIO DE LUZ/MG". onde se
lê 14/08/2020 Leia-se 26/08/2020 ás 09:00 hs. Fica retificado no termo de referencia e no edital
onde se lê a descrição do item. Leia-se_ máquina nova, fabricada no ano vigente, zero km,
zero horas trabalhadas, chassi monobloco, transmissão sincronizada com no mínimo 04 marchas
à frente e 04 à ré, 04 cilindros, tração em quatro rodas (4x4), equipada com motor turbo diesel
de no mínimo 85 hp da mesma marca do fabricante do equipamento, caçamba frontal
(carregadeira) com dentes removíveis e capacidade volumétrica mínima de 0,85 m³, capacidade
de levantamento da carregadeira de no mínimo 2.800 kg, cabine fechada “rops/fops” com ar
condicionado, pneus dianteiros mínimos 12 x 16 com no mínimo 10 lonas, pneus traseiros
mínimos de 17,5 x 24 e com no mínimo 10 lonas , transmissão power shuttle ou powershift,
protetor para o eixo cardã e cárter, equipada com caçamba escavadeira de 30” com dentes,
acompanha uma caçamba extra de 12” a 16” também com dentes e para encaixe na mesma
escavadeira, sistema de freios multidisco em banho de óleo, profundidade de escavação mínima
de 4,00 m sem o braço extensível, tapetes de borracha na cabine, faróis dianteiros, traseiros e
luzes de alerta, alarme sonoro de marcha a ré, comando operacional da escavadeira com 2
alavancas, espelhos retrovisores: 01 interno e 02 externos. catálogo de peças, operação e
manutenção. e com todos os acessórios mínimos obrigatórios pela legislação vigente e para o
perfeito funcionamento de todo o equipamento e suas funções. onde se lê prazo de entrega de
05 (cinco) dias Leia-se prazo de entrega de 30 (trinta) dias, prorrogável duas por igual período,
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