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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAÇADOR 
ERRATA 01 – ALTERAÇÕES DO EDITAL 

 
EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
 
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AO PROGRAMA S.O.S 
NASCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E 
MEIO AMBIENTE. 
 
Onde era: 
 

[...] 
→ DATA DE ABERTURA: 28/04/2021 
→ HORA DA ABERTURA: 14:00 horas (horário de Brasília) 
[...] 

 
Recebimento das propostas: do dia 06/04/2021 a partir das 14h00min.  até o dia 28/04/2021 às 
14h00min.   
 
Limite para impugnação ao edital: até o dia 23/04/2021 às 19h00min.     
 
Abertura das propostas: dia 28/04/2021 às 14h00min.   
 
Início da sessão de disputa de lances: dia 28/04/2021 às 14h05min.   
 
Passa a ser: 
 

[...] 
→ DATA DE ABERTURA: 28/05/2021 
→ HORA DA ABERTURA: 14:00 horas (horário de Brasília) 
[...] 

 
Recebimento das propostas: do dia 06/04/2021 a partir das 14:00min.  até o dia 28/05/2021 às 
14:00min.   
 
Limite para impugnação ao edital: até o dia 25/05/2021 às 19:00min.     
 
Abertura das propostas: dia 28/05/2021 às 14:00min.   
 
Início da sessão de disputa de lances: dia 28/05/2021 às 14:05min.   
 
Onde era: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1- OBJETO 
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ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 

01 01 Unidade 

Item: 73768 - Máquina retroescavadeira nova 0 Km, fabricação 
nacional, ano/modelo mínimo 2020, motor turbo diesel com 
peso mínimo de 7.100 Kg, com potência bruta mínima de 95 HP 
turboalimentado, direção hidráulica, equipamento traseiro 
(retro) comandado hidraulicamente por meio de duas alavancas 
de dupla função, com distância entre eixos não superior a 2.200 
mm, bloqueio do diferencial com cabine fechada e com ar-
condicionado quente e frio original de fábrica, por motivo de 
segurança, porta em ambos os lados, com película de acordo 
com a legislação do DETRAN, com freio de estacionamento 
independente do freio de serviço, tanque de combustível com 
capacidade mínima de 130 litros, com faróis dianteiros e 
traseiros com luzes halógenas com pneus dianteiros com 
medida mínima 12,5/80-18 e pneus traseiros com tamanho 
mínimo 19.5/24, com tração 4x4, capacidade mínima da 
caçamba pré carregadeira 1,00 m³ com dentes e capacidade 
mínima caçamba traseira 0,23 m³ com dentes para escavação.  

 

Passa a ser: 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
1- OBJETO 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 

01 01 Unidade 

Item: 73768 - Máquina retroescavadeira nova 0 Km, fabricação 
nacional, ano/modelo mínimo 2020, motor turbo diesel com 
peso mínimo de 7.100 Kg, motor da mesma marca do 
fabricante, com potência bruta mínima de 86 HP 
turboalimentado, direção hidráulica, equipamento traseiro 
(retro) comandado hidraulicamente por meio de duas alavancas 
de dupla função, com distância entre eixos não superior a 2.200 
mm, bloqueio do diferencial com cabine fechada e com ar-
condicionado quente e frio original de fábrica, por motivo de 
segurança, porta em ambos os lados, com película de acordo 
com a legislação do DETRAN, com freio de estacionamento 
independente do freio de serviço, tanque de combustível com 
capacidade mínima de 130 litros, com faróis dianteiros e 
traseiros com luzes halógenas com pneus dianteiros com 
medida mínima 12,5/80-18 e pneus traseiros com tamanho 
mínimo 19.5/24, com tração 4x4, capacidade mínima da 
caçamba pré carregadeira 0,95 m³ com dentes e capacidade 
mínima caçamba traseira 0,23 m³ com dentes para escavação.  

 

A PEDIDO DA ENTIDADE REQUISITANTE HOUVE A RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO ITEM. 
 
 
Maiores Informações e o edital Completo poderão ser obtidos na Coordenação de Licitações e 
Contratos da Prefeitura do Município de Caçador, SC, através do e-mail: 
licitacoes.sec@cacador.sc.gov.br  ou pelo site www.cacador.sc.gov.br das 13:00 às 19:00 horas. 
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Caçador, 04 de maio de 2021. 
 
 

SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal 


