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1- Da alteração:  
 

Fica alterado o item “6” Especificações, Termo de Referência, Anexo I, do 
referido edital e fica designada nova data de abertura, conforme abaixo especificado. 

 
 
 

Onde lê-se: 
 
ITEM -I 
DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 

TOTAL 
 Aquisição de um rolo compactador vibratório de 
solo, novo, ano de fabricação 2015, com cabine 
fechada ROPS e FOPS, com ar condicionado quente e 
frio, peso operacional mínimo de 12.000 (doze mil) 
kg, capacidade de subida em rampa de no mínimo 
60%, 4 (quatro) cilindros, movido a óleo diesel, 
potência mínima de 120 (cento e vinte) HP, 
frequência de vibração de no mínimo 1.800 (mil e 
oitocentos) VPM, amplitude de mínimo 1,70 mm em 
alta e de no mínimo 0,70 mm em baixa, impacto 
dinâmico de no mínimo  30.0000 (trinta mil) kgf em 
alta e de no mínimo 1.800 (mil e oitocentos) kgf em 
baixa, com garantia mínima de 01 (um) ano, sem 
limite de horas trabalhadas, além de todos os 
equipamentos obrigatórios de série e manuais, assim 
como determina o órgão fiscalizador competente. 
Treinamento técnico e prático para o operador, sendo 
prestado no Município, com duração mínima de 20 
(vinte) horas. Assistência técnica à uma distância 
máxima de 200 (duzentos) km da sede do Município.  
 

01 R$ 321.250,00 

 
 
 
 
 
 
 



Lêia-se: 
 
ITEM -I 
DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 

TOTAL 
 Aquisição de um rolo compactador vibratório de 
solo, novo, ano de fabricação 2015, com cabine 
fechada ROPS e FOPS, com ar condicionado quente e 
frio, peso operacional mínimo de 12.000 (doze mil) 
kg, cilindro liso, capacidade de subida em rampa de 
no mínimo 60%, 4 (quatro) cilindros, movido a óleo 
diesel, potência mínima de 110 (cento e dez) hp, 
frequência de vibração de no mínimo 1.800 (mil e 
oitocentos) VPM, amplitude de mínimo 1,70 mm em 
alta e de no mínimo 0,70 mm em baixa, impacto 
dinâmico de no mínimo  30.000 (trinta mil) kgf em 
alta e de no mínimo 18.000 (dezoito mil) kgf em 
baixa, com garantia mínima de 01 (um) ano, sem 
limite de horas trabalhadas, além de todos os 
equipamentos obrigatórios de série e manuais, assim 
como determina o órgão fiscalizador competente. 
Treinamento técnico e prático para o operador, sendo 
prestado no Município, com duração mínima de 20 
(vinte) horas. Assistência técnica à uma distância 
máxima de 200 (duzentos) km da sede do Município.  
 

01 R$ 321.250,00 

 
2 – Data de abertura: 

 
Fica designado a data de abertura das propostas e credenciamento para o dia 

18 de maio de 2015 às 08:30hs.  
 
 
3 - As demais condições editalícias permanecem inalteradas. 
   

 
Almirante Tamandaré do Sul, 04 de maio de 2015. 

      
Valdeci Gomes da Silva 

Prefeito Municipal 
 

      
Assessor Jurídico 


