
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2022 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO  Nº 01/2022 

EDITAL PREGÃO Nº 17/2022 
 

RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL DO PREGÃO Nº 17/2022 MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro, 
Coronel Freitas - SC, através do Prefeito Municipal, com o objetivo de garantir a observância do 
princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração TORNA PÚBLICO, 
que promoveu alterações no edital do Processo Licitatório nº 25/2022, Edital de Pregão Presencial 
nº 17/2022. 
 
1 – DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL: 

 
1 - PREÂMBULO 
 
1.1 - O Município de Coronel Freitas, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. 
Santa Catarina, Coronel Freitas, SC - CEP 89840000, através do Prefeito Municipal, DELIR CASSARO 
TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, no dia 
28/04/2021, às 08:30, para possível aquisição dos objetos indicados no item 2 deste instrumento. A 
presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e será processada e julgada em 
conformidade com a Lei Federal nº 7.982, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 7.916 de 
20 de setembro de 2017, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 6.729/79 art.2º II, § 1º “a”,  suas 
respectivas alterações e demais legislações aplicáveis, bem como as condições a seguir estabelecidas. 
 
 
1.2 - O recebimento dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, 
contendo respectivamente as propostas de preços e a documentação de habilitação dos 
interessados, dar-se-á do dia 28/04/2022, às 08h00min, até o dia 28/04/2022 as 08h:30 no SETOR DE 
COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS, situado no endereço acima indicado.  
 
1.3 - A abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 08h30min do dia 
28/04/2022, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Coronel Freitas, situada no endereço citado no item 1.1. 
 

 
2 - ALTERAÇÃO DO ANEXO “D” 
 
Fica alterada a descrição do item 01 do ANEXO D, estando correta como segue: 

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

1 RETROESCAVADEIRA, Nova; tração 
4x4; ano de fabricação 2022; peso 
operacional mínimo 7000 kg; 
equipada com motor diesel, 
certificação de emissão de 
poluentes enquadrado nas normas 
Tier 3/MAR-1; Capacidade do 

un 2,00  440.666,67  881.333,34 



 
tanque de combustível maior ou 
igual a 125 [litros]; mínimo de 04 
cilindros em linha; potência líquida 
não inferior a 85 hp; turbinado com 
pós arrefecimento; no mínimo 04 
marchas á frente e 02 á ré; Chassi 
integral monobloco; freio de serviço 
servoassistido em banho de óleo; 
Cabine fechada, com proteção 
contra capotamento e queda de 
objetos, com certificação rops/fops, 
com ar. Caçamba dianteira com 
capacidade mínima de 0,80m³ 
acionada através de no mínimo 01 
cilindro hidráulico, caçamba traseira 
da retroescavadeira de no mínimo 
0,20m³. Profundidade máxima de 
escavação maior ou igual a 4.200 
[mm];. Iluminação traseira e 
dianteira para trabalhos noturnos, 
rádio fm com entrada usb, cartão de 
memória, mp3 e alto falantes 
instalados. Pneus dianteiros e 
traseiros com no mínimo 10 e 12 
lonas respectivamente; Com todos 
os itens obrigatórios e exigidos por 
lei, fixados na legislação brasileira; 
Garantia de 12 meses sem limite de 
horas trabalhadas. Deverá possuir 
assistência técnica num raio de até 
50 km da sede do município de 
Coronel Freitas. Todas as 
especificações devem constar em 
catálogo técnico, do equipamento 
ofertado em português,  

2 Escavadeira Hidráulica nova, ano 
2022, fabricação nacional com peso 
operacional de no mínimo 12.500 kg 
e máxima 17.500 kg, (em razão da 
capacidade máxima de transporte 
dos caminhões da municipalidade), 
equipada com as seguintes 
características mínimas: Motor: 
diesel de no mínimo 04 cilindros, 

un 1,00  718.333,33  718.333,33 



 
turbo alimentado, com injeção 
direta de combustível, turbo 
alimentado, com potência mínima 
bruta de 90HP, com bomba de auto 
abastecimento de combustível; 
tanque de combustível de no 
mínimo de 200 litros. Sistema 
elétrico de tensão: de no mínimo 24 
volts; Sistema hidráulico: sistema de 
auto desaceleração, com dois 
modos de operação, dois modos de 
potência, duas bombas principais 
com pistões axiais com curso 
variável, com vazão mínima de 
125L/M Chassi: com construção 
robusta e todas as estruturas 
soldadas projetadas para suportar 
tensões extremas; Esteiras: sapatas 
de garra tripla com no mínimo 600 
mm de largura, fabricada com ligas 
temperadas por indução de garras 
duplas, pinos de conexão com 
tratamento térmico, corrente por 
elos selados auto lubrificados 
isolados, com número de roletes de 
no mínimo (08) um(01) superior e 
sete(07) inferiores de cada lado do 
chassi, comprimento mínimo de 
cada esteira de 3.600 mm; Força de 
operação: lança de no mínimo 4,00 
m e braço mínimo de 2,25 m de 
comprimento, capacidade da 
caçamba de no mínimo 0.60 m³, 
força de escavação no braço de no 
mínimo 6.600 kgf e na força de 
escavação na caçamba de no 
mínimo 9.000 kgf; Profundidade 
mínima de escavação 5,3m. Cabine 
do operador: fechada, com ar 
condicionado de fábrica, 
temperatura regulada e controlada 
eletronicamente, banco com 
suspensão rádio AM/FM; Sistema de 
iluminação com faróis de trabalho 



 
dianteiro, no mínimo dois espelhos 
retrovisores externos, cabine com 
assento, suspensão de vários 
ajustes, com encosto reclinável. 
Todos os itens obrigatórios de 
segurança e demais equipamentos 
exigidos pela legislação vigente 
devem ser padrão de fábrica. 
Garantia total de no mínimo 12 
(doze) meses sem limite de 
quilômetros, a contar de efetivo 
recebimento pelo Contratante. 
Assistência Técnica Autorizada em 
uma distância não superior a 50 km 
da sede do município licitante.  

 Total 1.599.666,67  
 

 
 3 - ALTERAÇÃO DO ANEXO “H” 

 
 
Fica alterada a descrição do item 01 e 02 do ANEXO H, estando correta como segue: 

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

1 RETROESCAVADEIRA, Nova; tração 4x4; ano 
de fabricação 2022; peso operacional 
mínimo 7000 kg; equipada com motor 

diesel, certificação de emissão de poluentes 
enquadrado nas normas Tier 3/MAR-1; 
Capacidade do tanque de combustível 

maior ou igual a 125 [litros]; mínimo de 04 
cilindros em linha; potência líquida não 

inferior a 85 hp; turbinado com pós 
arrefecimento; no mínimo 04 marchas á 

frente e 02 á ré; Chassi integral monobloco; 
freio de serviço servoassistido em banho de 
óleo; Cabine fechada, com proteção contra 

capotamento e queda de objetos, com 
certificação rops/fops, com ar. Caçamba 

dianteira com capacidade mínima de 
0,80m³ acionada através de no mínimo 01 

cilindro hidráulico, caçamba traseira da 
retroescavadeira de no mínimo 0,20m³. 

Profundidade máxima de escavação maior 
ou igual a 4.200 [mm];. Iluminação traseira 
e dianteira para trabalhos noturnos, rádio 
fm com entrada usb, cartão de memória, 

un 2,00  440.666,67  881.333,34 



 
mp3 e alto falantes instalados. Pneus 

dianteiros e traseiros com no mínimo 10 e 
12 lonas respectivamente; Com todos os 

itens obrigatórios e exigidos por lei, fixados 
na legislação brasileira; Garantia de 12 
meses sem limite de horas trabalhadas. 

Deverá possuir assistência técnica num raio 
de até 50 km da sede do município de 

Coronel Freitas. Todas as especificações 
devem constar em catálogo técnico, do 
equipamento ofertado em português,  

2 Escavadeira Hidráulica nova, ano 2022, 
fabricação nacional com peso operacional 
de no mínimo 12.500 kg e máxima 17.500 
kg, (em razão da capacidade máxima de 

transporte dos caminhões da 
municipalidade), equipada com as seguintes 
características mínimas: Motor: diesel de no 
mínimo 04 cilindros, turbo alimentado, com 

injeção direta de combustível, turbo 
alimentado, com potência mínima bruta de 
90HP, com bomba de auto abastecimento 
de combustível; tanque de combustível de 

no mínimo de 200 litros. Sistema elétrico de 
tensão: de no mínimo 24 volts; Sistema 

hidráulico: sistema de auto desaceleração, 
com dois modos de operação, dois modos 
de potência, duas bombas principais com 

pistões axiais com curso variável, com vazão 
mínima de 125L/M Chassi: com construção 

robusta e todas as estruturas soldadas 
projetadas para suportar tensões extremas; 

Esteiras: sapatas de garra tripla com no 
mínimo 600 mm de largura, fabricada com 

ligas temperadas por indução de garras 
duplas, pinos de conexão com tratamento 

térmico, corrente por elos selados auto 
lubrificados isolados, com número de 

roletes de no mínimo (08) um(01) superior 
e sete(07) inferiores de cada lado do chassi, 

comprimento mínimo de cada esteira de 
3.600 mm; Força de operação: lança de no 
mínimo 4,00 m e braço mínimo de 2,25 m 
de comprimento, capacidade da caçamba 
de no mínimo 0.60 m³, força de escavação 

no braço de no mínimo 6.600 kgf e na força 
de escavação na caçamba de no mínimo 

9.000 kgf; Profundidade mínima de 

un 1,00  718.333,33  718.333,33 



 
escavação 5,3m. Cabine do operador: 

fechada, com ar condicionado de fábrica, 
temperatura regulada e controlada 

eletronicamente, banco com suspensão 
rádio AM/FM; Sistema de iluminação com 

faróis de trabalho dianteiro, no mínimo dois 
espelhos retrovisores externos, cabine com 
assento, suspensão de vários ajustes, com 

encosto reclinável. Todos os itens 
obrigatórios de segurança e demais 

equipamentos exigidos pela legislação 
vigente devem ser padrão de fábrica. 
Garantia total de no mínimo 12 (doze) 

meses sem limite de quilômetros, a contar 
de efetivo recebimento pelo Contratante. 

Assistência Técnica Autorizada em uma 
distância não superior a 50 km da sede do 

município licitante.  

 Total 1.599.666,67  
 
 
 
4– DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL 
 
Permanecem em vigor e, sem alteração as demais cláusulas do Edital do Pregão 15/2022. 
 
Coronel Freitas-SC, 14 de abril de 2022. 

 
 
 
 

DELIR CASSARO 
Prefeito Municipal 

 


