PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2011
(REPUBLICAÇÃO)
O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
27.167.428/0001-80, por meio do(a) Pregoeiro(a) Oficial e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria
n.º 1.488/2010, de 23 de agosto de 2010, comunica aos interessados a REPUBLICAÇÃO do edital de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2011, tendo como objeto a aquisição de 01
(uma) Escavadeira Hidráulica, baseado no Contrato de Repasse n.º 0330206-51 – Programa
OGU/MAPA/PRODESA, para escoamento da produção das propriedades rurais e construção de barragens, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura, deste Município, conforme segue:
Credenciamento: das 08:30 às 09:00 horas do dia 20/04/2011.
Recebimento das Propostas: às 09:00 horas do dia 20/04/2011.
Após uma análise minuciosa, verifica-se a necessidade das alterações conforme especificadas abaixo:
Com relação ao Anexo I do Edital:
Onde lê-se:

ITEM

QUANT.

UNID.

01

01

Unid.

MARCA
PREÇO
ESPECIFICAÇÃO
(MODELO) UNITÁRIO
Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica, nova, de rotação traseira
curta (short tail), com peso operacional mínima de 17.500 kg, equipada com motor eletrônico turbo alimentado de 4 (quatro) cilindros,
com potência mínima de 120 HP,
com caçamba de no mínimo 0,80
m3, sapata mínima de 700 mm, cabine pressurizada com ar condicionado porta convexa de correr, com
no mínimo 5 modos de operação selecionáveis pelo operador, sistema
de monitoramento de dados via satélite standert do fabricantes, força
mínima de barra de tração de no
mínimo 10.500 KGF, raio de giro
de no máximo 3.460 mm, força de
escavação na caçamba de no mínimo 9.500 KGF (ISO) e no mínimo
7 roletes inferiores de cada lado.

PREÇO
TOTAL
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Leia-se:

ITEM

QUANT.

UNID.

01

01

Unid.

MARCA
PREÇO
ESPECIFICAÇÃO
(MODELO) UNITÁRIO
Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica, nova, com peso operacional de 13.500 kg, equipada com
motor eletrônico turbo, alimentado
de 4 (quatro) cilindros, com potência mínima de 93 HP, com caçamba
de no mínimo 0,63 m3, sapata mínima de 600 mm, cabine pressurizada com ar condicionado, sistema
de monitoramento de dados via satélite standert do fabricantes, força
mínima de barra de tração de no
mínimo 10.500 KGF, raio de giro
de no mínimo 2.100 mm, força de
escavação na caçamba de no mínimo 9.500 KGF (ISO) e no mínimo
7 roletes inferiores de cada lado.

PREÇO
TOTAL

O Edital poderá ser obtido no site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licitações, de segunda a sextafeira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, no endereço sito na Av. Vitória, n.º 347 – Centro - Nova Venécia – ES.
Informações pelo telefone (27) 3752-9004 ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br.
Nova Venécia – ES, 07 de abril de 2011.

ELSON LUIZ SCHNEIDER
PREGOEIRO
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