ERRATA N.º 01 AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 07/2019

O Prefeito municipal em exercício de Águas Mornas, Pedro Paulo Medeiros, no uso de
suas atribuições legais,

Resolve:

1. Ratificar o Edital do Processo Licitatório n.º 07/2019 – Pregão Presencial.

Onde se lê:
2. DO OBJETO:

A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 (um) rolo compactador
autopropulsado vibratório de um cilindro – corrugado (pé de carneiro) destinado
à compactação de solos semi-coesivos e coesivos. Equipamento novo, zero
hora de funcionamento, ano de fabricação: ano em vigor ou superior. Modelo:
ano em vigor ou superior. Peso operacional: mínimo de 6.700 quilos.
Frequência alta: mínimo 30 hz, largura de rolagem: mínimo 1.600mm. Motor a
diesel: potência: mínimo de 80 hp. transmissão com alavanca de acionamento
frente/ré. Tração: nas rodas traseiras e no cilindro compactador. Número de
patas: mínimo de 92 patas. Pneus: conforme especificação do fabricante do
equipamento. Plataforma/cabine do operador: rops/fops e/ou atender as
normas internacionais de segurança e operacionalidade, fechada com vidros,
teto de proteção solar, banco anatômico com cinto de segurança, painel com
todos os instrumentos necessários ao monitoramento tais como: horímetro,
indicador de combustível, luzes de aviso (carga da bateria, filtro hidráulico, filtro
de ar, freios, pressão do óleo do motor, temperatura do óleo do motor).
Reservatório de combustível: volume mínimo do reservatório: 160 l. sistema
hidráulico: conforme especificação do fabricante do equipamento. Freios:
serviço: hidrostático na alavanca frente / ré, estacionamento / emergência.
Sistema elétrico / iluminação / sinalização: tensão nominal mínimo de 12 volts,
sinalizador rotativo, faróis de iluminação, iluminação de trabalho completa.
Acessórios: alarme de marcha à ré, buzina, caixa com jogo de ferramentas
apropriado para manutenção básica, espelho retrovisor externo e/ou interno.
Garantia mínima de 12 meses. Os licitantes deverão anexar ainda comprovante
de atendimento de suporte ao produto ofertado com loja estabelecida no
máximo 200km de distância da sede do município de Águas Mornas, com
2.000 horas de manutenção básica, deslocamento, mão de obra, fornecimento
de filtros e óleo gratuitamente

Leia-se:

2. DO OBJETO:

A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 (um) rolo compactador
autopropulsado vibratório de um cilindro – corrugado (pé de carneiro) destinado
à compactação de solos semi-coesivos e coesivos. Equipamento novo, zero
hora de funcionamento, ano de fabricação: ano em vigor ou superior. Modelo:
ano em vigor ou superior. Peso operacional: mínimo de 6.700 quilos.
Frequência alta: mínimo 30 hz, largura de rolagem: mínimo 1.600mm. Motor a
diesel: potência: mínimo de 80 hp. transmissão com alavanca de acionamento
frente/ré. Tração: nas rodas traseiras e no cilindro compactador. Número de
patas: mínimo de 92 patas. Pneus: conforme especificação do fabricante do
equipamento. Plataforma/cabine do operador: rops/fops e/ou atender as
normas internacionais de segurança e operacionalidade, fechada com vidros,
teto de proteção solar, banco anatômico com cinto de segurança, painel com
todos os instrumentos necessários ao monitoramento tais como: horímetro,
indicador de combustível, luzes de aviso (carga da bateria, filtro hidráulico, filtro
de ar, freios, pressão do óleo do motor, temperatura do óleo do motor).
Reservatório de combustível: volume mínimo do reservatório: 160 l. sistema
hidráulico: conforme especificação do fabricante do equipamento. Freios:
serviço: hidrostático na alavanca frente / ré, estacionamento / emergência.
Sistema elétrico / iluminação / sinalização: tensão nominal mínimo de 12 volts,
sinalizador rotativo, faróis de iluminação, iluminação de trabalho completa.
Acessórios: alarme de marcha à ré, buzina, caixa com jogo de ferramentas
apropriado para manutenção básica, espelho retrovisor externo e/ou interno.
Garantia mínima de 12 meses. Os licitantes deverão anexar ainda comprovante
de atendimento de suporte ao produto ofertado com loja estabelecida no
máximo 200km de distância da sede do município de Águas Mornas, com
1.000 horas de manutenção básica, deslocamento, mão de obra, fornecimento
de filtros e óleo gratuitamente.

Onde se lê:
ANEXO III
PREGÃO N° 07/2019

TERMO DE REFERÊNCIA
Considerando a necessidade da Prefeitura Municipal de Águas Mornas - SC, em
melhorar as ações e serviços públicos, o presente procedimento tem por
finalidade à aquisição de 01 (um) Rolo Compactador conforme as
especificações contidas no presente termo.
ITEM

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

01
Aquisição de 01 (um) rolo compactador autopropulsado vibratório de
um cilindro – corrugado (pé de carneiro) destinado à compactação de
solos semi-coesivos e coesivos. Equipamento novo, zero hora de
funcionamento, ano de fabricação: ano em vigor ou superior. Modelo:
ano em vigor ou superior. Peso operacional: mínimo de 6.700 quilos.
Frequência alta: mínimo 30 hz, largura de rolagem: mínimo 1.600mm.
Motor a diesel: potência: mínimo de 80 hp. Transmissão com alavanca
de acionamento frente/ré. Tração: nas rodas traseiras e no cilindro
compactador. Número de patas: mínimo de 92 patas. Pneus: conforme
especificação do fabricante do equipamento. Plataforma/cabine do
operador: rops/fops e/ou atender as normas internacionais de
segurança e operacionalidade, fechada com vidros, teto de proteção
solar, banco anatômico com cinto de segurança, painel com todos os
instrumentos necessários ao monitoramento tais como: horímetro,
indicador de combustível, luzes de aviso (carga da bateria, filtro
hidráulico, filtro de ar, freios, pressão do óleo do motor, temperatura do
óleo do motor). Reservatório de combustível: volume mínimo do
reservatório: 160 l. sistema hidráulico: conforme especificação do
fabricante do equipamento. Freios: serviço: hidrostático na alavanca
frente / ré, estacionamento / emergência. Sistema elétrico / iluminação
/ sinalização: tensão nominal mínimo de 12 volts, sinalizador rotativo,
faróis de iluminação, iluminação de trabalho completa. Acessórios:
alarme de marcha à ré, buzina, caixa com jogo de ferramentas
apropriado para manutenção básica, espelho retrovisor externo e/ou
interno. Garantia mínima de 12 meses. Os licitantes deverão anexar
ainda comprovante de atendimento de suporte ao produto ofertado
com loja estabelecida no máximo 200km de distância da sede do
município de Águas Mornas, com 2.000 horas de manutenção básica,
deslocamento, mão de obra, fornecimento de filtros e óleo
gratuitamente.
Preço máximo unitário de R$ 300.000,00 (trezentos mil reias).

Leia-se:
ANEXO III
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finalidade à aquisição de 01 (um) Rolo Compactador conforme as
especificações contidas no presente termo.
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ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

01
Aquisição de 01 (um) rolo compactador autopropulsado vibratório de
um cilindro – corrugado (pé de carneiro) destinado à compactação de
solos semi-coesivos e coesivos. Equipamento novo, zero hora de
funcionamento, ano de fabricação: ano em vigor ou superior. Modelo:
ano em vigor ou superior. Peso operacional: mínimo de 6.700 quilos.
Frequência alta: mínimo 30 hz, largura de rolagem: mínimo 1.600mm.
Motor a diesel: potência: mínimo de 80 hp. Transmissão com alavanca
de acionamento frente/ré. Tração: nas rodas traseiras e no cilindro
compactador. Número de patas: mínimo de 92 patas. Pneus: conforme
especificação do fabricante do equipamento. Plataforma/cabine do
operador: rops/fops e/ou atender as normas internacionais de
segurança e operacionalidade, fechada com vidros, teto de proteção
solar, banco anatômico com cinto de segurança, painel com todos os
instrumentos necessários ao monitoramento tais como: horímetro,
indicador de combustível, luzes de aviso (carga da bateria, filtro
hidráulico, filtro de ar, freios, pressão do óleo do motor, temperatura do
óleo do motor). Reservatório de combustível: volume mínimo do
reservatório: 160 l. sistema hidráulico: conforme especificação do
fabricante do equipamento. Freios: serviço: hidrostático na alavanca
frente / ré, estacionamento / emergência. Sistema elétrico / iluminação
/ sinalização: tensão nominal mínimo de 12 volts, sinalizador rotativo,
faróis de iluminação, iluminação de trabalho completa. Acessórios:
alarme de marcha à ré, buzina, caixa com jogo de ferramentas
apropriado para manutenção básica, espelho retrovisor externo e/ou
interno. Garantia mínima de 12 meses. Os licitantes deverão anexar
ainda comprovante de atendimento de suporte ao produto ofertado
com loja estabelecida no máximo 200km de distância da sede do
município de Águas Mornas, com 1.000 horas de manutenção básica,
deslocamento, mão de obra, fornecimento de filtros e óleo
gratuitamente.
Preço máximo unitário de R$ 300.000,00 (trezentos mil reias).

2. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do referido Edital de
Licitação.

Águas Mornas, 06 de fevereiro de 2019.

Pedro Paulo Medeiros
Prefeito Municipal em Exercício

