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AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 
 

Ref. Edital de Pregão Eletrônico nº 32/2022 
 

O Município de São Sepé, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos 
interessados, modificação no Edital de acima mencionado, objetivando aquisição de 
escavadeira hidráulica. A abertura do certame passará para o dia 07/12/2022, às 9 
horas. Demais itens permanecem inalterados, conforme art. 21, da Lei 8.666/93. O 
Edital se encontra à disposição no endereço eletrônico www.saosepe.rs.gov.br e 
www.bllcompras.org.br. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 23 de novembro de 2022. 

 
 
 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 
Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 
 

REF. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022  
 

O Município de São Sepé, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos 
interessados, modificação no Edital de acima mencionado, objetivando aquisição de 
escavadeira hidráulica, conforme segue: 

 
[...] 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIARETIFICAÇÃO  

 

Item Descrição Qtd Un Valor 
Unitário R$ 

1 

Fabricação 2022, Peso mínimo 13.500 kg, peso máximo 14.500 Kg, motor 
turbo alimentado,4 cilindros potência mínima 95 HP cabine fechada, ar 
condicionado original de Fábrica, carro longo, no mínimo 3.648 mim de 
comprimento, com guia de proteção, com 1 rolete superior.e 07 inferior em 
cada lado bomba hidráulica com vazão mínima de 2x121, caçamba com 
capacidade mínima de 062 m3, 2 velocidades câmara de ré. Obs, injeção 
de combustível eletrônica, com baixa emissão de poluentes, conforme as 
normas estabelecidas. Capacidade do tanque de combustível de no 
mínimo 220 litros. Rodantes de no mínimo 02 (dois) roletes superior e 
07(sete) inferior em cada esteira. sapatas das esteiras com no mínimo de 
600 mim de largura. Comprimento máximo para transporte de 7,823 mim. 
Lança de no mínimo 4600mm de comprimento. Braço de no mínimo 2,500 
mim de comprimento, profundidade de escavação de no mínimo 5,530 
mim. Largura máxima de transporte de 2,700 mim. Equipada com bomba 
de abastecimento. Sistema de translação com no mínimo duas 
velocidades sendo 5.2 km / h na alta. Controles pilotados tipo Joystick. 
Velocidade de giro mínima de 14 RPM. Demais itens de segurança 
exigidos na legislação atual com garantia total contra defeitos dê fábrica de 
no mínimo 12 meses sem limites de horas trabalhadas, a contar de data da 
entrega. Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias. 

1,0 UN R$ 
764.484,67 

 
[...] 
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ANEXO III 
 

Modelo da Proposta de Preços, que deverá ser apresentada em papel timbrado da 
empresa. 

 
Nome da empresa (Razão Social): 
CNPJ: 
Endereço completo: 
Telefone: 
E-mail: 

 
Proposta de Preços para o Pregão Eletrônico nº 32/2022  
Processo Administrativo nº 3.224/2022   - Prefeitura Municipal de São Sepé 

 
1. Objeto: Aquisição escavadeira hidráulica: 
 

Item Descrição Qtd Un Valor 
Unitário R$ 

1 

Fabricação 2022, Peso mínimo 13.500 kg, peso máximo 14.500 Kg, motor 
turbo alimentado,4 cilindros potência mínima 95 HP cabine fechada, ar 
condicionado original de Fábrica, carro longo, no mínimo 3.648 mim de 
comprimento, com guia de proteção, com 1 rolete superior.e 07 inferior em 
cada lado bomba hidráulica com vazão mínima de 2x121, caçamba com 
capacidade mínima de 062 m3, 2 velocidades câmara de ré. Obs, injeção 
de combustível eletrônica, com baixa emissão de poluentes, conforme as 
normas estabelecidas. Capacidade do tanque de combustível de no 
mínimo 220 litros. Rodantes de no mínimo 02 (dois) roletes superior e 
07(sete) inferior em cada esteira. sapatas das esteiras com no mínimo de 
600 mim de largura. Comprimento máximo para transporte de 7,823 mim. 
Lança de no mínimo 4600mm de comprimento. Braço de no mínimo 2,500 
mim de comprimento, profundidade de escavação de no mínimo 5,530 
mim. Largura máxima de transporte de 2,700 mim. Equipada com bomba 
de abastecimento. Sistema de translação com no mínimo duas 
velocidades sendo 5.2 km / h na alta. Controles pilotados tipo Joystick. 
Velocidade de giro mínima de 14 RPM. Demais itens de segurança 
exigidos na legislação atual com garantia total contra defeitos dê fábrica de 
no mínimo 12 meses sem limites de horas trabalhadas, a contar de data da 
entrega. Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias. 

1,0 UN R$ 
764.484,67 

 
Prazo de validade da proposta: 

 
Condição de pagamento: 

 
Local e data: 

 
Assinatura do responsável pela proposta 

Identificação (Nome, RG, CPF e cargo) 
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A abertura do certame passará para o dia 07/12/2022, às 9 horas. Demais 
itens permanecem inalterados, conforme art. 21, da Lei 8.666/93. O Edital se 
encontra à disposição no endereço eletrônico www.saosepe.rs.gov.br e 
www.bllcompras.org.br. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 23 de novembro de 2022. 

 
 
 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 

PREFEITO MUNICIPAL 

Publique-se: 
 
 

 
Publicado no Mural Oficial, 

conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 

em ____/_____/2022. 

_______________ 
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