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4º EDITAL DE DIVULGAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2019 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 259/2018 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
LEOCARLOS GIRARDELLO, Prefeito Municipal de São Sepé - RS, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, o presente Edital, que tem por finalidade a modificação no ANEXO I - 
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO: onde o item 
abaixo relacionado passa a ter a seguinte redação: 
 

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 

3 2 Unid. 

Motoniveladora: Nova, zero horímetro/km, ano 2019, equipada 
com motor da mesma marca do equipamento, ou coligada, turbo 
diesel 06 (seis) cilindros, injeção direta, com potência líquida 
mínima de 145 HP, com gerenciamento eletrônico, Certificado 
TIER 3, transmissão tipo powershift, com no mínimo 06 (seis) 
marchas à frente  e 03 (três) à ré, freios de serviço multidisco em 
banho de óleo auto-ajustáveis, acionados hidraulicamente, sistema 
direcional com chassi articulado, de acionamento hidráulico, com 
ângulo de articulação mínimo de 22º para esquerda ou para a 
direita, círculo da lâmina com acionamento por motor hidráulico, 
perfil da lâmina com formato de curva, cela móvel para operação 
em talude  a 90º (noventa graus) e trava elétrica, lâmina central 
com no mínimo 3.650 mm de comprimento, com deslocamento 
lateral hidráulico, direção hidrostática e/ou hidráulica, pneus 17.5 
x 25 – mínimo 12 lonas, com câmara e pneu de estepe com 
suporte, equipada com compartimento fechado para guarda de 
ferramentas, cabine fechada tipo ROPS/FOPS, com ar 
condicionado original de fábrica, limpador de pára-brisa dianteiro 
com lavador, um espelho retrovisor interno e dois externos, com 2 
faróis frontais, faróis de trabalho e 2 faróis traseiros, luzes 
indicadoras de direção dianteiras e traseiras, extintor de incêndio, 
ripper traseiro com acionamento hidráulico e com no mínimo 03 
(três) dentes, peso operacional mínimo de 16.000 kg, rádio 
AM/FM com entrada USB instalado, assento anatômico e 
ajustável, com suspensão, apoio para braços e cinto de segurança 
retrátil, painel de instrumentos com sistema de monitoramento 
eletrônico, compressor de ar mini, 12/24 VOLTS, pressão máxima 
de trabalho 40 PSI / 2,5 BAR, com fusível de proteção contra 
curto circuito, a ser instalado na máquina, com todos os itens de 
segurança exigidos pela legislação nacional, demais equipamentos 
operacionais e acessórios originais e standart do fabricante, 
sistema de monitoramento e gerenciamento de dados, via satélite 
standar do fabricante, com plataforma de acesso em smartphone,  R$ 637.650,00 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ 

RIO GRANDE DO SUL 
www.saosepe.rs.gov.br 

 

PLÁCIDO CHIQUITI, Nº 900 – CX. POSTAL: 158 – CEP: 97340-000 2 
FONES: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600 e 3233-2281 
TELEFAX: (55) 3233-1919 

IOS e android, sem cobrança de mensalidade,  garantia mínima de 
12 (doze) meses sem limite de horas, assistência técnica 
comprovada de no  máximo 500 km da sede do Município da 
licitante. Garantia de 2000 horas de revisão gratuita, isenta de 
pagamento de deslocamento, mão-de-obra, filtros e óleos. 

 

PRAZO DE ENTREGA 
 
c) O item 3 produto deste pregão deverá ser entregue imediatamente após o recebimento da cópia da nota 
de empenho, com tolerância máxima de até 50 (cinquenta) dias, em entrega única. 
 
A abertura do certame passará para o dia 16 de maio de 2019, as 13:30 (treze horas e trinta minutos). 
Demais itens permanecem inalterados. O referido Edital passará a integrar o presente processo. 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 2 de maio de 2019. 
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