ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017
ADENDO n. 01 AO EDITAL
O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por meio de sua Comissão
Permanente de Licitações - CPL instituída pelo Decreto n.16/2017, torna público o ADENDO n. 01 ao Edital e
anexos do Pregão Presencial n. 059/2017, o qual objetiva alterar o edital, inserindo cláusula e alterando a
descrição do item no Termo de Referência (Anexo ao edital) e consequentemente o anexo II (minuta de
contrato) e a especificação do Anexo VII (Modelo de Proposta), da seguinte forma:
1 – alterar a Descrição/especificações mínimas do item 01 “MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, COM RODAS,
NOVA, DE PRIMEIRO USO:” na cláusula 1.1 do Termo de Referência (anexo ao edital) e na cláusula terceira do
Anexo II (minuta de contrato) os quais passam a vigorar com a seguinte redação:
Descrição/especificações mínimas
MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, COM RODAS, NOVA, DE PRIMEIRO USO:
Peso operacional: de 9.000Kg a 15.500Kg;
Capacidade da caçamba: de 1,5m³/2,5ton a 2,5m³/4ton;
Força de desagregação/escavação: de 7000 Kgf (70kn) a 13000 Kgf (130 kn);
Pneus: 17,5 x 25,0 L3;
Potencia líquida mínima: de 110hp
Cilindrada: de 5L a 7.3L;
Transmissão: no mínimo 3 velocidades a frente e a ré
Serviços de freio: a disco, hidráulico e/ou ar;
Freios de estacionamento: a disco/pastilha ou tambor;
Direção: hidráulica, ângulo de articulação de direção/esterçamento 35º.
Tanque de combustível: mínimo 150L
Cárter: mínimo 13L
Equipamentos padrão:
Caçamba de uso geral, cabine totalmente fechada equipada com ar condicionado e alarme de ré, limpador
de parabrisa de duas velocidades e função intermitente, espelhos retrovisores internos, Faróis frente e a ré.
2 – Alterar a especificação do anexo VII, (modelo de proposta), o qual passa a vigorar com a seguinte
redação:
Especificação
Peso operacional: de 9.000Kg a 15.500Kg; Capacidade da caçamba: de 1,5m³/2,5ton a 2,5m³/4ton;
Força de desagregação/escavação: de 7000 Kgf (70kn) a 13000 Kgf (130 kn); Pneus: 17,5 x 25,0 L3;
Potencia líquida mínima: de 110hp Cilindrada: de 5L a 7.3L; Transmissão: no mínimo 3 velocidades a
frente e a ré Serviços de freio: a disco, hidráulico e/ou ar; Freios de estacionamento: a disco/pastilha
ou tambor; Direção: hidráulica, ângulo de articulação de direção/esterçamento 35º. Tanque de
combustível: mínimo 150L; Cárter: mínimo 13L; Equipamentos padrão: Caçamba de uso geral, cabine
totalmente fechada equipada com ar condicionado e alarme de ré, limpador de parabrisa de duas
velocidades e função intermitente, espelhos retrovisores internos, Faróis frente e a ré.
3 - inserir no edital a cláusula 13.1.1 com a seguinte redação: “13.1.1 – As propostas com valor total
superior ao previsto na cláusula 13.1 do presente edital serão desclassificadas.”
O presente adendo fez-se necessário após interposição de impugnações ao edital, posteriores análises,
contatos e com o conhecimento da Gerência Municipal de Obras e Serviços Urbanos, quanto ao objeto.
Considerando que algumas das alterações do presente adendo afetam a elaboração da proposta, por força do
§ 4o do Art. 21 da Lei 8.666/93, a CPL resolve alterar a data e horário da Sessão Pública para o dia 07
de julho de 2017 às 08:00h, na Sala de Licitações nº 1 “2º andar”, situada na Rua Luiz da Costa Gomes, n°
711 – Vila Cidade Nova, Aquidauana-MS. As demais disposições do Edital ficam inalteradas. Publique-se.
Aquidauana/MS, 26 de junho de 2017
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