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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
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Processo nº 512/2021 

 

NA ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL – EM QUALQUER MENÇÃO FEITA NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, 

 

ONDE SE LÊ: 

 
Máquinas Retroescavadeiras de pneus, que atendam as seguintes especificações mínimas: 

Máquina nova, zero KM, fabricação/modelo 2020 ou superior, tração 4x4, com peso operacional mínimo de 7.000kg, chassi monobloco, 

potência líquida de no mínimo 80HP com atendimento ao controle de emissão de poluentes PROCONVE MAR-I-CONAMA, 4 cilindros, 

motor de no mínimo 75CV do mesmo fabricante do equipamento, refrigerado a líquido arrefecedor, movido a óleo diesel, transmissão com 4 

velocidades a frente e 4 velocidades a ré, direção hidrostática, freios de discos múltiplos em banho de óleo, freio de estacionamento 

independente, proteção de cardam e cárter, caçamba dianteira GP – Uso geral de no mínimo 1m³, força de desagregação de levantamento da 

caçamba de no mínimo 4.600Kgf, capacidade de carga mínima de 2.000kg, caçamba traseira com capacidade mínima de 24’’, rodas e pneus 

novos, sistema de partida elétrica direta de 12 volts, sistema de iluminação externo, bateria livre de manutenção, cabine do operador dotado 

de sistema protetor contra capotagem e contra queda de objetos – ROPS/FOPS, assento do operador com amortecimento e suspensão ajustável 

ao peso do operador e apoio para os braços, com portas ambidestras, trava da função movimento da caçamba, com cinto de segurança retrátil, 

ar condicionado, extintor contra princípio de incêndio, para brisa constituído de vidro laminado, dotada de espelhos retrovisores externos, 

profundidade de escavação da retro de no mínimo 4m, altura de carregamento do braço padrão de no mínimo 3m, força de escavação da 

caçamba de no mínimo 48.000Nm, força de escavação do  braço de no mínimo 33.000Nm, painel de controle com instrumentos indispensáveis 

para o monitoramento das funções vitais do equipamento, iluminação para garantir a segurança do trabalho durante o período noturno e 

equipado com sinalização de acordo com as normas vigentes no período da aquisição, acessórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro 

– CONTRAN, chave reserva. Os seguintes itens deverão ser fornecidos no idioma em português (Brasil) impresso: 01 (um) manual de serviços 

e reparação do equipamento em oficina, 01 (um) catálogo de peças e acessórios com os respectivos códigos de referência de fábrica de todos 

os itens de reposição. Certificado de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação. 

 

LEIA-SE: 

 
Máquinas Retroescavadeiras de pneus, que atendam as seguintes especificações mínimas: 

Máquina nova, zero KM, fabricação/modelo 2020 ou superior, tração 4x4, com peso operacional mínimo de 7.000kg, chassi monobloco, 

potência líquida de no mínimo 80HP com atendimento ao controle de emissão de poluentes PROCONVE MAR-I-CONAMA, 4 cilindros, 

motor de no mínimo 75CV, refrigerado a líquido arrefecedor, movido a óleo diesel, transmissão com 4 velocidades a frente e 4 velocidades a 

ré, direção hidrostática, freios de discos múltiplos em banho de óleo, freio de estacionamento independente, proteção de cardam e cárter, 

caçamba dianteira GP – Uso geral de no mínimo 1m³, força de desagregação de levantamento da caçamba de no mínimo 4.600Kgf, capacidade 

de carga mínima de 2.000kg, caçamba traseira com capacidade mínima de 24’’, rodas e pneus novos, sistema de partida elétrica direta de 12 

volts, sistema de iluminação externo, bateria livre de manutenção, cabine do operador dotado de sistema protetor contra capotagem e contra 

queda de objetos – ROPS/FOPS, assento do operador com amortecimento e suspensão ajustável ao peso do operador e apoio para os braços, 

com portas ambidestras, trava da função movimento da caçamba, com cinto de segurança retrátil, ar condicionado, extintor contra princípio 

de incêndio, para brisa constituído de vidro laminado, dotada de espelhos retrovisores externos, profundidade de escavação da retro de no 

mínimo 4m, altura de carregamento do braço padrão de no mínimo 3m, força de escavação da caçamba de no mínimo 48.000Nm, força de 

escavação do  braço de no mínimo 33.000Nm, painel de controle com instrumentos indispensáveis para o monitoramento das funções vitais 

do equipamento, iluminação para garantir a segurança do trabalho durante o período noturno e equipado com sinalização de acordo com as 

normas vigentes no período da aquisição, acessórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro – CONTRAN, chave reserva. Os seguintes 

itens deverão ser fornecidos no idioma em português (Brasil) impresso: 01 (um) manual de serviços e reparação do equipamento em oficina, 

01 (um) catálogo de peças e acessórios com os respectivos códigos de referência de fábrica de todos os itens de reposição. Certificado de no 

mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação. 

 

OBS. A DATAS E HORÁRIOS PROGRAMADAS PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME NÃO SERÃO ALTERADAS. 

 

 

Cabo Frio, 02 de junho 2021. 

 

_____________________________________ 

Roberto Lisboa Nogueira Sampaio 


