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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03 

E-mail - licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br 

ERRATA 

 

Segunda-feira, 06 de março de 2023. 

 

PROCESSO LICITÁTORIO N.º 14/2023 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2023 

 

A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves/MG, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio 

designados pela Portaria nº 3.440 de 02 de janeiro de 2023, torna público para conhecimento dos 

interessados, que foram realizadas alterações no Processo Licitatório nº 14/2023, Pregão Presencial 

nº 08/2023, do tipo menor preço por item, de objeto: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 

ATRAVÉS DO CONVÊNIO 921264/2021 MAPA, PARA ATENDER A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER 

CHAVES/MG. Assim como se segue: 

 

1) FICA RETIFICADO EM TODO EDITAL O QUE DIZ RESPEITO À DATA DE 

ABERTURA DE SESSÃO E CREDENCIAMENTO: 

Onde-se lê: 

Credenciamento: 09/03/2023 às 08h00min  

Abertura: 09/03/2023. 

Leia-se: 

 

Credenciamento: 22/03/2023 às 08h00min  

Abertura: 22/03/2023. 

 

2) FICA RETIFICADO EM TODO O EDITAL O QUE DIZ RESPEITO AOS 

RECURSOS FINANCEIROS:  

Acrescenta-se a seguinte dotação orçamentária: 

 

UNID ORÇAMENTARIA 02.010.000 SECRETARIA MUNICIPAL ESTR RODAGEM 

FUNÇÃO 26 TRANSPORTE 

SUFUNÇÃO 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 

PROGRAMA 2602 ESTRADAS VICINAIS 

PROJ/ATIVIDADE 1.335 AQ MAQUINAS E OUTROS SETOR ESTR RODAGENS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03 

E-mail - licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br 

CONTA 44905200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

FONTE 1.700.000 /2.700.000 OUTRAS VINCULAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS 

CO TCE/AUX 0000 SEM ACOMPANHAMENTO 

FICHA 675   

 

 

3) FICA RETIFICADO O ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

ITEM 02 - DA DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

Onde-se lê: 

 

DESCRIÇÃO 

1- DESCRIÇÃO: 

Retroescavadeira nova de fábrica, com todos itens originais, ano de fabricação 2023, sobre rodas, 

potência mínima de 85 HP, motor a diesel turbo de no mínimo 04 cilindros, tração 4x4, cabine 

fechada, sistema de segurança ROPS/FOPS, ar condicionado quente e frio e limpador de para-brisa 

elétrico, faróis dianteiros, luzes indicadoras de direção, transmissão automática ou semiautomática 

mínima de 4 marchas a frente e 2 a ré, caçamba frontal com capacidade de no mínimo 0,76 m³ e 

caçamba traseira com capacidade mínima de 0,23 m³, espelho retrovisor interno, peso operacional 

bruto de no  mínimo 7.000 kg, capacidade mínima do tanque de óleo diesel de 130 litros, freio a 

disco em banho de óleo, pneus dianteiros no mínimo 12,5/80 x 18 de no mínimo 10 lonas e traseiros 

no mínimo 17,5 x 24 de no mínimo 12 lonas.  

 

Leia-se: 

 

DESCRIÇÃO 

1- DESCRIÇÃO: 

Retroescavadeira nova de fábrica, com todos itens originais, ano de fabricação 2023, sobre rodas, 

velocidade máxima de deslocamento acima de 38 Km/h, potência mínima de 85 HP, motor a diesel 

turbo de no mínimo 04 cilindros, tração 4x4, cabine fechada, sistema de segurança ROPS/FOPS, ar 

condicionado quente e frio e limpador de para-brisa elétrico, faróis dianteiros, luzes indicadoras de 

direção, transmissão automática ou semiautomática mínima de 4 marchas a frente e 2 a ré, caçamba 

frontal com capacidade de no mínimo 0,76 m³ e caçamba traseira com capacidade mínima de 0,23 

m³, espelho retrovisor interno, peso operacional bruto de no  mínimo 7.000 kg, capacidade mínima 

do tanque de óleo diesel de 130 litros, freio a disco em banho de óleo, pneus dianteiros no mínimo 

12,5/80 x 18 de no mínimo 10 lonas e traseiros no mínimo 17,5 x 24 de no mínimo 12 lonas.  

  

 

ITEM 08 – DA GARANTIA 

 

Onde-se lê: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03 
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8.5.2. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que 

apresentarem vício ou defeito no prazo de até 03 (três)) dias úteis, contados a partir da data de 

retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência 

técnica autorizada. 

 

Leia-se: 

8.5.2. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que 

apresentarem vício ou defeito no prazo de até 90 (noventa) dias úteis, contados a partir da data de 

retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência 

técnica autorizada. 

 

4) FICA RETIFICADO O ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Onde-se lê: 

 

ITEM QNT DESCRIÇÃO MARCA VALOR UN 

01 01 

1- DESCRIÇÃO: 

Retroescavadeira nova de fábrica, com todos itens 

originais, ano de fabricação 2023, sobre rodas, 

potência mínima de 85 HP, motor a diesel turbo de no 

mínimo 04 cilindros, tração 4x4, cabine fechada, 

sistema de segurança ROPS/FOPS, ar condicionado 

quente e frio e limpador de para-brisa elétrico, faróis 

dianteiros, luzes indicadoras de direção, transmissão 

automática ou semiautomática mínima de 4 marchas a 

frente e 2 a ré, caçamba frontal com capacidade de no 

mínimo 0,76 m³ e caçamba traseira com capacidade 

mínima de 0,23 m³, espelho retrovisor interno, peso 

operacional bruto de no  mínimo 7.000 kg, capacidade 

mínima do tanque de óleo diesel de 130 litros, freio a 

disco em banho de óleo, pneus dianteiros no mínimo 

12,5/80 x 18 de no mínimo 10 lonas e traseiros no 

mínimo 17,5 x 24 de no mínimo 12 lonas.  

  

 

Leia-se: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03 

E-mail - licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br 

ITEM QNT DESCRIÇÃO MARCA VALOR UN 

01 01 

1- DESCRIÇÃO: 

Retroescavadeira nova de fábrica, com todos itens 

originais, ano de fabricação 2023, sobre rodas, 

velocidade máxima de deslocamento acima de 38 

Km/h, potência mínima de 85 HP, motor a diesel turbo 

de no mínimo 04 cilindros, tração 4x4, cabine fechada, 

sistema de segurança ROPS/FOPS, ar condicionado 

quente e frio e limpador de para-brisa elétrico, faróis 

dianteiros, luzes indicadoras de direção, transmissão 

automática ou semiautomática mínima de 4 marchas a 

frente e 2 a ré, caçamba frontal com capacidade de no 

mínimo 0,76 m³ e caçamba traseira com capacidade 

mínima de 0,23 m³, espelho retrovisor interno, peso 

operacional bruto de no  mínimo 7.000 kg, capacidade 

mínima do tanque de óleo diesel de 130 litros, freio a 

disco em banho de óleo, pneus dianteiros no mínimo 

12,5/80 x 18 de no mínimo 10 lonas e traseiros no 

mínimo 17,5 x 24 de no mínimo 12 lonas. 

  

 

 

5) FICA RETIFICADO O ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO 

Onde-se lê: 

4.5.2. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que 

apresentarem vício ou defeito no prazo de até 03 (três)) dias úteis, contados a partir da data de 

retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência 

técnica autorizada. 

 

Leia-se: 

4.5.2. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que 

apresentarem vício ou defeito no prazo de até 90 (noventa) dias úteis, contados a partir da data 

de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela 

assistência técnica autorizada. 

 

As alterações encontram-se no edital retificado. 

 

 

_________________________ 

Juliana Jaques Camargos 

Pregoeira 


