CODEN – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2017
A Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, empresa de economia mista, com
sede nesta cidade de Nova Odessa-SP, torna público e faz saber que, por
determinação de seu Diretor Presidente, Sr. Ricardo Ongaro, comunica aos
interessados que adquiriram o edital da licitação na modalidade Tomada de Preço nº
0010/2017, visando a aquisição de 01 (uma) Minicarregadeira sobre rodas, de
fabricação nacional, zero hora, ano de fabricação a partir de 2017, motor diesel de 4
cilindros e 4 tempos, com potência de 40 a 60 HP, injeção indireta e turbo alimentado,
conforme descrição completa constante nas Especificações Técnicas - Anexo III,
verificou a necessidade da seguinte retificação neste edital, especificamente no que se
refere ao objeto da licitação e o anexo III (Especificações técnicas).
Onde lê-se:
“2.1. Aquisição de 1 (uma) Minicarregadeira sobre rodas, de fabricação
nacional, zero hora, ano de fabricação a partir de 2017, motor diesel de
4 cilindros e 4 tempos, com potência de 40 a 60 HP, injeção indireta e
turbo alimentado, conforme descrição completa constante nas
Especificações Técnicas – Anexo III.”

Leia-se:
“2.1. Aquisição de 1 (uma) Minicarregadeira sobre rodas, de fabricação
nacional ou importada, zero hora, ano de fabricação a partir de 2017,
motor diesel de 4 cilindros e 4 tempos, com potência de 40 a 60 HP,
injeção indireta e turbo alimentado, conforme descrição completa
constante nas Especificações Técnicas – Anexo III.”

Ratifica os demais termos.
Com as devidas alterações e considerando que estas embora não exijam
complexas alterações, podem afetar a formulação das propostas, em conformidade
com o Artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93, fica alterada a data anteriormente marcada para
o inicio deste certame e recebimento dos envelopes, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido de 15 dias, ou seja, a nova data para início deste certame e recebimento
dos envelopes passa a ser até as 13:30 horas do dia 29/08/2017, na sede da

CODEN, localizado na sede desta empresa à Rua Eduardo Leekning, nº 550 - Jd. Bela
Vista, Nova Odessa – SP.
Nova Odessa, 11 de agosto de 2017.

RICARDO ONGARO
Diretor Presidente

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Equipamento requerido: Minicarregadeira sobre rodas
Ref.: Contrato de Transferência nº. PCJ n° 0481.927-65 /2017 – Reciclagem do Lodo
de Esgoto Gerado na ETE Quilombo – CODEN – Nova Odessa/SP
Características gerais:
- Motor:
A Diesel de 4 cilindros e 04 tempos, com potência de 40 a 60 HP, injeção indireta e
turbo alimentado.
- Transmissão:
Hidrostática e sistema de direção e comandos por joystick pilotados.
- Sistema Hidráulico:
Bomba hidráulica de engrenagens.
- Características Técnicas – especificações de desempenho:
- Carga de operação: 600 a 850 kg
- Carga de tombamento: 1.300 a 1.650 Kg.
- Força de desagregação: Até 25 Kn
- Características Técnicas – dimensões:
- Comprimento total: 3.000 a 3.200 mm
- Largura total: 1.200 a 1.700 mm;
- Altura da cabine: 1.800 a 2.000 mm;
- Altura do pino de articulação: 2.800 a 3.100 mm;
- Altura de despejo: 2.100 a 2.350mm;
- Peso operacional: 2.400 a 2.900 kg
- Caçamba de uso geral de: 0,40 a 0,50 m³.

- Sistema Elétrico:
Bateria de 12 V.

Nova Odessa, 11 de agosto de 2017.

____________________________________
ERIC ANTHONY PADELA
Gerente Técnico Operacional

