
 
 
 
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 

PROCESSO 011/2019 

 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO NORDESTE 

– CIRENOR, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 15.344.304/0001-43, 

estabelecida na Rua 14 de Julho, 458, bairro centro, na cidade de 

Sananduva - RS, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 

2002 e Decreto nº 002/2015 de 10 de fevereiro de 2015 com aplicação 

subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/1993, de 21 de junho de 1993 e 

alterações, torna público a RETIFICAÇÃO do Edital Pregão Presencial nº 

008/2019, visando à aquisição de equipamentos, com recursos oriundos 

do Contrato de Repasse n° 878197/2018/MAPA/CAIXA – Operação 

1061520-38, objetivando a aquisição de equipamentos para desenvolver 

atividades de melhorias no sistema viário dos municípios consorciados, 

nos seguintes termos:  

 

- Fica retificado o edital referente ao ANEXO I – TERMO 

DE REFERÊNCIA do OBJETO, que passa a vigorar com a seguinte 

descrição: 

 

“Pavimentadora asfáltica, denominada de vibro 

acabadora, nova, capacidade de produção mínima de 300 toneladas 

por hora, capacidade de carga no silo de massa mínimo de 7.500 kg e 

volume de carga mínimo de 4,0 m3, com tampas laterais de 

acionamento por sistema pneumático para movimentar material ao 

centro de distribuição, com duas (02) transportadoras de arraste. Rosca 

distribuidora de diâmetro mínimo de 325 mm, comprimento mínimo de 

2.744 mm, com regulagem de altura em relação ao solo. Velocidade 

em serviço mínimo de 0 a 27 metros por minuto, velocidade em 

deslocamento sem pavimentação mínimo de 0 a 50 metros por minuto. 

Plataforma do operador com painel de controle e acento ajustável 

para ambos os lados da plataforma, permitindo perfeita visão do 

processo de pavimentação, direção hidrostática, banco do operador, 

largura de pavimentação mínima entre 1.000 a 1.700 mm, mesa 

vibratória para pré compactação com vibradores com aquecimento a 

glp, flutuação, regulagem do ângulo de ataque e regulagem do 

coroamento e abertura hidráulica. Motor a diesel turbo de no mínimo 80 

hp de potência, reservatório de combustível de no mínimo 100 litros. 

Acionamento por tração hidrostática, com redutor planetário e motor 



hidráulico de pistão axial de duas (02) velocidades, através de corrente 

de aço forjado com sapata em borracha, sistema de tensionamento 

por cilindros hidráulicos, largura de pavimentação de 1.000 mm a 3.600 

mm, e de 4.200 mm com extensões. Equipamento com comprimento 

mínimo de 5.200 mm, largura mínima de 2.400 mm, altura mínima de 

2.000 mm”.  

 

- Fica retificado o edital referente a DATA E HORÁRIO 

de abertura passando: 

Abertura:  07/11/2019 

Local:  Sede do Cirenor – Consórcio Intermunicipal da Região 

Nordeste do RS 

Horário:  08h30min 

Tipo:   MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

Sananduva/RS, 25 de outubro de 2019. 

 

 

 

LEOMAR JOSÉ FOSCARINI, 

PRESIDENTE DO CIRENOR. 

 

 

 

INDIANE INES BIANCHI, 

PREGOEIRA. 

 

 


