
MUNICÍPIO DE TIMBÓ - CENTRAL DE LICITAÇÕES 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 49/2018 PMT 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
 

O Município de Timbó/SC informa aos interessados que no Edital de Pregão Presencial n.º 49/2018, 
objetivando a AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO NOVO, E DE 
RETROESCAVADEIRA NOVA, AMBOS COM ANO DE FABRICAÇÃO 2018, DESTINADOS À 
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICOLA, considerando o deferimento de 
impugnações ao edital, houve alteração do descritivo constante do item 01 (Anexo I – Termo de 
Referência): 
 

Termo de Referência 
 

1 - DO OBJETO  
 
AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, SOBRE PNEUS, TRAÇÃO 04X04, DESTINADO 
A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICOLA. 
 

Item Quantidade Unidade Descrição 

001.000          1,00    un       RETROESCAVADEIRA NOVA CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: 

 
Especificações Mínimas  
 

 Ano de Fabricação 2018 

 Sobre Pneus 

 Motor Diesel, Turbo alimentado, 4 (quatro) cilindros, Potencia Bruta 85 HP 

 Tração 4 x 4.  

 Cabine Fechada Rop´s / Fop´s 

 Ar Condicionado / Aquecedor 

 Comando Traseiro no mínimo 2 Alavancas  

 Sistema Elétrico 12 Volts, aterramento negativo, alternador mínimo 90 amperes 

 Acento com suspensão Mecânica, apoio de Braço Regulável e rotação 180 graus. 

 Janelas Laterais Traseiras com abertura total e Trava 

 Pacote de Iluminação com no mínimo 4 faróis frontais e 4 faróis traseiros. 

 Tanque de Combustível com capacidade mínima 130 Litros. 

 Transmissão, com no mínimo 4 velocidades a frente, e 4 à ré. 

 Caçamba traseira com largura de 30 Polegadas de largura e dentes, com capacidade de 
0,24m3 e Gancho 

 Carregador Frontal com no mínimo 0,88m3 com dentes soldados, basculante da caçamba 
através de 2 (dois) cilindros hidráulicos e nivelamento automático.  

 Bomba hidráulica de engrenagens, montada na saída da potência da transmissão (PTO) com 
vazão 2.200rpm, 108 L/min. 

 Freios blindados a disco em banho de óleo, freio de estacionamento aplicado por mola e 
liberado hidraulicamente, acionado por interruptor no console. 

 Freio de estacionamento acionado por botão alavanca de freio de mão ou botão eletro-
hidráulico no painel. 

 Peso operacional de no mínimo 7.200kg, em conformidade com as normas SAE e ABNT 

 Eixos e Freios – Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico – ativação através de pressão 
hidráulica por meio de interruptor elétrico ou através de acionamento automático.  

 Profundidade de escavação mínima 4,00 metros. 

 Acompanha Manual de Instruções, Manutenção e Serviços. 



 Demais características padrão do fabricante 
 
LOCAL DE ENTREGA:  Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola, Localizada na Rua Sibéria 
70 – Centro, Timbó/SC no horário das 07:00 horas ás 12:00 horas 13:15 horas ás 17:00 horas de 
segunda feira a sexta feira, em dias uteis. A Entrega deverá ser agendada pelo telefone 47 3382.2673 
com Sr. Anderson Raddatz ou Mauricio Dias. 
No mesmo dia da entrega da Retroescavadeira, deverá ser acompanhado por um técnico, da empresa 
vencedora para a demonstração da máquina, como também a entrega técnica ao operador e 
acompanhado por um mecânico da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola.  
Prazo de Entrega não poderá ser superior à 30 dias uteis consecutivos, contados após a emissão e 
recebimento da ordem de compra. 
 
Em atenção às alterações, a sessão pública fica agendada para o dia 30/05/2018 as 09h00min a 
entrega dos envelopes de proposta e habilitação. A abertura da sessão fica marcada para as 09h05min 
da mesma data da entrega dos documentos.  
 
Permanecem inalteradas as demais condições. 
 

TIMBÓ/SC, 16/05/2018 
DARCÍZIO BONA 

Secretário de Obras e Serviços Urbanos e Agrícola 


