
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 06/2020 

 

O Município de Gaurama, RS, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no Edital de Pregão Presencial nº 06/2020, foi retificado a 
descrição do objeto do Item 01 (pá carregadeira) e foi, também, alterada a data de 
recebimento e abertura dos envelopes do certame, o qual passa a ter, então, a 
seguinte redação: 
 

“1. DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto da presente licitação aquisição de: 
 

ITEM QTD UNID. DESCRIÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO 
01 01 UND Pá-carregadeira nova, com as seguintes características 

mínimas: ano de fabricação 2020; sobre rodas; equipada 
com motor diesel com quatro (04) cilindros; turbo 
intercooler; Tier III (Mar I); motor da mesma 
marca/grupo do fabricante do equipamento; com potência 
bruta de 120 HP; com peso operacional de 10.000 Kg; 
cambio com 04 marchas a frente e 03 a ré; concha 
dianteira com dentes com capacidade de 1,7 m³; com pneus 
20.5 R25 de estrutura radial (L-3) de fabricação nacional; 
rodas com friso; força de desagregação de 10.000 Kg; com 
cabine fechada Rops/Fops contendo ar-condicionado 
original de fábrica, rádio AM/FM com entrada USB e 
Bluetooth, com alto-falantes e faróis externos localizados 
na dianteira e na traseira da cabine; com banco do 
operador com suspensão, com cinto de segurança, bem 
como todos os equipamentos de segurança e tráfego, 
conforme norma do Detran; tração nas 04 rodas; 
acionamento com joystick, tanque de combustível com 175 
litros; garantia de um (01) ano livre de horas trabalhadas. 

02 02 UND (...) 
(...)” 
 

Em função destas alterações e retificações, em conformidade com a Lei 
Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, fica então 
designado para o dia 17 de agosto de 2020, às 14:00 horas, junto a Prefeitura 
Municipal, a solenidade de o recebimento e abertura dos envelopes das propostas e 
documentação, e demais atos do certame, em sessão pública, visando a aquisição dos 
equipamentos rodoviários. 
 

As demais disposições do edital ora retificado permanecem inalteradas. 
  

Demais informações acerca da presente licitação poderão ser obtidas 
junto a Prefeitura Municipal, ou pelo Telefone (54) 3391-1200, no horário de 
expediente. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GAURAMA, aos 03 (três) 
dias do mês de agosto de 2020. 
 
 

Leandro Márcio Puton 
Prefeito Municipal 


