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 ERRATA DO EDITAL 

PROCESSO Nº 144/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2022 

 
CONSIDERANDO o CONVÊNIO/MDR Nº 55423/2021 – PLATAFORMA + BRASIL Nº 924699/2021.  
 

             CONSIDERANDO a necessidade de melhor detalhar e descrever o objeto desta licitação, bem como a correção de                  
inconsistências de características incompatíveis com o mercado; 
              
             CONSIDERANDO os princípios elencados na Lei Federal 8.666/93 e na Lei Federal 10.520/2002; 
  
 
O município de Carandaí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na lei federal 10.520/02 e, subsidiariamente, na lei 
federal n°8.666/93, e suas alterações, torna público as seguintes alterações: 
 

1.  
 

 
Onde se lê: 

  
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 
(...) 
 

Item Qtd. Unid. Descrição 

1.  
01 UN 

Retroescavadeira nova de fábrica, sistema elétrico de 12 volts, transmissão com 04 velocidades a frente e 
multidisco em banho de óleo, tanque de combustível de dois cilindros paralelos, caçamba dianteira com 
capacidade para escavação de 4,42 m caçamba do retro de 30”  

 
Leia-se  

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 
(...) 
 

Item Qtd. Unid. Descrição 

1.  
01 UN 

Retroescavadeira zero km, motor diesel turbo alimentado com potência mínima de 85hp, de potência mínima 
de 04 cilindros, sistema elétrico mínimo de 12 volts, direção hidráulica; equipado com indicador de 
temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, tração: 4x4; transmissão 
com 04 velocidades a frente e 04 velocidades a ré, tanque de combustível mínimo de 130l; caçamba 
dianteira com dentes e capacidade mínima de 0,88 m³; braço do retro com profundidade de escavação 
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profundidade de escavação mínima de 4 m; alcance do centro da articulação ou centro do giro mínimo 
5,30m, cabine fechada e climatizada (ar-condicionado) com estrutura de proteção rops/fops de acordo com 
as normas técnica da abnt, equipada com para-brisa de vidro, limpador e esguicho d'água, tapete de 
borracha, banco com suspensão com regulagem de acordo com o peso do operador e cinto de segurança, 
espelhos retrovisores: 01 interno e 02 externos, bocais dos reservatórios de diesel e óleo hidráulico 
chaveados, pneus traseiros mínimo 12 lonas, pneus dianteiros mínimo 10 lonas, faróis dianteiros e traseiros, 
luzes de alerta e alarme de ré. 

 
 
 

2.  
Onde se lê: 
  
2. OBJETO  
1 – Contratação de empresa especializada para o fornecimento de retroescavadeira para a Secretaria de Agricultura e 
Pecuária do Município de Carandaí/MG, conforme especificação contida no Anexo I deste Edital. 
 
 
Leia-se  
 
2. OBJETO  
1 – Contratação de empresa especializada para o fornecimento de retroescavadeira para a Secretaria de Agricultura e 
Pecuária do Município de Carandaí/MG, conforme especificação contida no Anexo I deste Edital e considerando o Termo de 
CONVÊNIO/MDR Nº 55423/2021 – PLATAFORMA + BRASIL Nº 924699/2021. 
 
 
 
 
O mesmo ocorrerá no site https://bllcompras.com, em nova data com Término do recebimento das propostas: às 08h 00mim 
do dia 03/01/2023. Início da sessão de disputa de preços: às 09h 00mim do dia 03/01/2023, horário de Brasília 
 
*Demais pontos deste Edital permanecem inalterados.  

 
 Carandaí, 16 de dezembro de 2022 

 
 

Fabiano Miguel Tavares Campos 
Pregoeiro. 


