
TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 02 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022 

 

O Prefeito Municipal de Tapejara/RS Sr. Evanir Wolff, no uso de suas atribuições 

legais comunica aos interessados a 2ª Retificação do Edital - Pregão Eletrônico n° 37/2022, 

cujo objeto, é a AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA USO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 

AMBIENTE ATRAVÉS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BADESUL 

DESENVOLVIMENTO S.A – AGÊNCIA DE FOMENTO/RS – CONTRATO Nº 0016/2022, 

sendo alterada a descrição: 

 
Onde se lê: 
 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA nova, sobre esteiras, fabricação nacional, motor turbo 
diesel do mesmo fabricante, potência mínima de 158HP, peso operacional mínimo de 
22.225kg; material rodante 4,46 m de comprimento, com esteiras com sapatas mínimo 
de 700 mm de largura. Profundidade de escavação de no mínimo 5,7 m, braço mínimo 
de 2,90m de comprimento. Caçamba com capacidade mínima de 1,20m³. Cabine 
fechada com ar condicionado, rádio AM/FM. Com câmera traseira de ré. Contendo todos 
os requisitos de segurança. 

 
Leia-se: 
 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA nova, sobre esteiras, motor turbo diesel, potência mínima 
de 158HP, peso operacional mínimo de 22.225kg; material rodante 4,46 m de 
comprimento, com esteiras com sapatas mínimo de 700 mm de largura. Profundidade de 
escavação de no mínimo 5,7 m, braço mínimo de 2,90m de comprimento. Caçamba com 
capacidade mínima de 1,20m³. Cabine fechada com ar condicionado, rádio AM/FM. Com 
câmera traseira de ré. Contendo todos os requisitos de segurança. 
 

Fica alterado o Anexo II – Termo de Referência, passando a ter a seguinte 

redação: 

ITEM QTD. UNID. DESCRIÇÃO DO BEM 

01 02 Un 

CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, novo, zero km com as seguintes 
características mínimas: ano da fabricação e modelo mínimo 2022/2023, 
fabricação nacional, direção hidráulica truck; tração mínima 6x4, motor turbo 
movido a óleo diesel, com potência mínima de 275CV; 6 cilindros com câmbio 
manual; com no mínimo 10 marchas a frente e 01 a ré; cabine com ar 
condicionado quente e frio original de fábrica; vidros elétricos; computador de 
bordo; rádio AM/FM; com rodas e pneus 275/80 R22,5 16 lonas; veículo na cor 
branca; coluna de direção ajustável, banco do motorista com suspensão a ar; 
freio de serviço a tambor nas 04 rodas, com sistema ABS/EBD/ASR ou ATC: 
freio a motor; freio estacionário; alarme de ré, com tacógrafo, com PBT mínimo 
de 23.000kg, equipado com caçamba basculante com capacidade mínima de 
12m³; tanque de combustível mínimo de 275 litros; sistema de levante 
hidráulico com 01 cilindro frontal; pintura de fundo anticorrosiva e acabamento 



em tinta sintética industrial na cor do caminhão; com fundo arredondando, 
laterais com reforço tipo costela, reforço traseiro na parte inferior e nas laterais 
da caixa do tipo costela, com caixa de ferramentas; com para-lamas; escada 
frontal, barrica d'água, para-choque padrão CONTRAN; faixas refletivas e 
demais itens de produção e acessórios exigidos pela legislação de trânsito. 

02 01 Un 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA nova, sobre esteiras, motor turbo diesel, 
potência mínima de 158HP, peso operacional mínimo de 22.225kg; material 
rodante 4,46 m de comprimento, com esteiras com sapatas mínimo de 700 
mm de largura. Profundidade de escavação de no mínimo 5,7 m, braço mínimo 
de 2,90m de comprimento. Caçamba com capacidade mínima de 1,20m³. 
Cabine fechada com ar condicionado, rádio AM/FM. Com câmera traseira de 
ré. Contendo todos os requisitos de segurança. 

03 01 Un 

MINI CARREGADEIRA nova, ano de fabricação 2022, motor diesel de no 
mínimo 56 HP, com no mínimo 04 cilindros, peso operacional de no mínimo 
2,600 kg, cabine fechada com ar condicionado quente e frio, sistema hidráulico 
para acoplagem de freza, sistema de iluminação padrão para este tipo de 
máquina, contendo todos os requisitos de segurança, caçamba com 
capacidade de, no mínimo 0,40 m³. 

04 01 Un 

MOTONIVELADORA NOVA, ano 2022, motor diesel turbo alimentado, 06 
cilindros, potência mínima 220HP, transmissão automática de no mínimo 06 
marchas a frente e 03 á ré, com conversor de torque, freio secundário de 
estacionamento, bloqueio de diferencial, iluminação com faróis frontais, faróis 
de trabalho e faróis traseiros, luzes de freio e setas direcionais, luzes de 
advertência indicadora , sonorização de marcha ré com iluminação e demais 
itens de segurança, cabine fechada com ar condicionado quente e frio , 
sistema de som com rádio AM e FM peso operacional mínimo 18,000 kg, 
lâmina no mínimo 4,20 na largura, escarificador traseiro de 05 dentes e ripper 
traseiro mínimo 03 dentes, tanque no mínimo 300L, com todos os itens de 
segurança de tráfego, conforme normas . 

 

A nova data de abertura das propostas será no dia 04/10/2022, às 09 horas, 

sendo que o envio de propostas/documentos é até às 08h e 55min do dia 04 de outubro de 

2022. 

 
Ficam mantidas as demais disposições do Edital do Pregão Eletrônico nº 37/2022. 

 

Tapejara RS, 19 de setembro de 2022. 

 

 

EVANIR WOLFF 

Prefeito Municipal de Tapejara 


