
ERRATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 PROCESSO Nº 78/2021. 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE ERVAL SECO RS, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS 

INTERESSADOS, QUE FOI FEITA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO DO OBJETO DO ITEM 

1- CONFORME TABELA A SEGUIR:  

 

ONDE LÊ-SE:   

Motoniveladora sobre rodas, nova, ano de fabricação mínimo 2021, com cabine fechada, cabine do  

operador com sistema rops/fops (com apresentação do certificado rops/fopps em português ou 

traduzido), com ar condicionado, equipado com motor diesel da mesma marca do equipamento ou 

do mesmo grupo econômico fabricante dos demais componentes, com no mínimo 06 cilindros, 

turbo alimentado, com potência mínima 180 hp, dentro das normas de emissão de poluentes tier iii 

– mar-i, peso operacional de no mínimo 16.000 kg, com ripper traseiro, com no mínimo 05 dentes 

sem adição de contra peso, transmissão com no mínimo 06 velocidades a frente e no mínimo 03 

velocidades a ré, velocidade de deslocamento a frente de no mínimo 40 km/h, com velocidade de 

no mínimo 25 km/h a ré, aro montado em 03 peças com pneus na medida não inferior 17,5 x 25, 

lâmina com o mínimo de 3.960 mm de comprimento e 610 mm de altura, deslocamento lateral 

esquerda de no mínimo 640 mm, deslocamento lateral direita de no mínimo 680 mm, com ângulo 

para talude para ambos lados de no mínimo 90 graus, profundidade de corte de no mínimo 600 

mm, levante máximo da lâmina de no mínimo 480 mm, rotação do círculo de 360 graus, tração 

máxima de no mínimo 80 kn, com sistema de articulação do chassi na parte traseira da cabine, 

tanque de combustível com capacidade de no mínimo 300 litros, chave geral no sistema elétrico, 

painel com indicador de seta, velocímetro, medidor temperatura do fluido de arrefecimento do 

motor, medidor da temperatura do óleo da transmissão, sistema de freio fechado banhado a óleo 

nas rodas traseiras, medidor do nível de combustível, horimetro, visor lcd com código e diagnostico 

de falhas, 02 faróis dianteiros, 02 faróis de trabalho, 02 farois de trabalho na estrutura frontal, 02 

faróis na posição dianteira, 02 faróis na trazeira da cabine, espelho retrovisores externo e um interno 

na cabine, cabine com duas portas de acesso (sendo uma de embarque e desembarque e outra de 

emergência), rádio am/fm/mp3 garantia de no mínimo 12 meses, catálogo de peças e manual de 

operação em português 

 
 
LEIA-SE: 
 
Motoniveladora sobre rodas, nova, ano de fabricação mínimo 2021, com cabine fechada, cabine do 

operador com sistema rops/fops (com apresentação do certificado rops/fopps em português ou 

traduzido), com ar condicionado, equipado com motor diesel da mesma marca do equipamento ou 

do mesmo grupo econômico fabricante dos demais componentes, com no mínimo 06 cilindros, 

turbo alimentado, com potência mínima 180 hp, dentro das normas de emissão de poluentes tier iii 

– mar-i, peso operacional de no mínimo 16.000 kg, com ripper traseiro, com no mínimo 05 dentes 

sem adição de contra peso, transmissão com no mínimo 06 velocidades a frente e no mínimo 03 

velocidades a ré, velocidade de deslocamento a frente de no mínimo 40 km/h, com velocidade de 

no mínimo 25 km/h a ré, aro montado em 03 peças com pneus na medida não inferior 17,5 x 25, 

lâmina com o mínimo de 3.960 mm de comprimento e 610 mm de altura, deslocamento lateral 

esquerda de no mínimo 533 mm, deslocamento lateral direita de no mínimo 686 mm, com ângulo 

para talude para ambos lados de no mínimo 90 graus, profundidade de corte de no mínimo 600 



mm, levante máximo da lâmina de no mínimo 444 mm, rotação do círculo de 360 graus, com 

sistema de articulação do chassi na parte traseira da cabine ou dianteira, tanque de combustível 

com capacidade de no mínimo 300 litros, chave geral no sistema elétrico, painel com indicador de 

seta, velocímetro, medidor temperatura do fluido de arrefecimento do motor, medidor da 

temperatura do óleo da transmissão, sistema de freio fechado banhado a óleo nas 04 rodas traseiras, 

medidor do nível de combustível, horimetro, visor lcd com código e diagnostico de falhas, 02 faróis 

dianteiros, 02 faróis de trabalho, 02 farois de trabalho na estrutura frontal, 02 faróis na posição 

dianteira, 02 faróis na trazeira da cabine, espelho retrovisores externo e um interno na cabine, 

cabine com duas portas de acesso (sendo uma de embarque e desembarque e outra de emergência), 

rádio am/fm/mp3 garantia de no mínimo 12 meses, catálogo de peças e manual de operação em 

português 
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