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SOLICITAÇÃO DE EDIÇÃO DO EDITAL 

À Prefeitura Municipal de Primavera do Leste- MT 

          Venho por meio deste, solicitar a possibilidade de alteração no edital de pregão presencial N° 016/2020 

da aquisição de uma Pá Carregadeira, aonde o mesmo solicita o total mínimo de 4 (quatro) marchas avante 

e a ré e  em nossas máquinas, modelos nacionais New Holland, contam com numero de  4 (quatro) marchas 

avante e 3 (três) marchas ré, com potência líquida de no mínimo 213hp, onde a maquina não se baseia no 

número de marchas e sim em sua potencia tendo uma melhor eficiência no trabalho com um gasto menor 

de combustível, visando uma economia para o Município.  

Cotação nº 195/2019 

ITEM OBJETO QUANT VALOR MÉDIO 

01 

Aquisição de 01(uma) Pá Carregadeira, ano Corrente modelo 
2019 ou superior, nova, motor 06 cilindros com potência mínima 
de 170hp, com nível de emissão de poluentes em conformidade 
com as normas ambientais vigentes do CONAMA e 
PROCONVE, peso operacional PADRÃO SEM ADIÇÃO DE 
CONTRA PESOS, ITENS OPCIONAIS E/OU OUTROS 
ARTIFÍCIOS  DE mínimo de 14.500kg, com força de 
desagregação de no mínimo 105kN, transmissão com no 
mínimo 04 velocidades a frente e 04 a ré, velocidade mínima de 
35km/h a frente e a ré, sistema de refrigeração do motor com 
limpeza automática por reversão de sentido do ventilador, 
cabine com segurança ROPS/FOPS e SAÍDA de emergência, 
equipada com ar condicionado, caçamba coroada com 
capacidade mínima de 2,6m, garantia mínima de 12meses, 
fornecimento de relatórios de consumo de combustível, falhas, 
localização e horas trabalhadas por prazo mínimo de 10 anos 
através de monitoramento via satélite, no mínimo 01 espelho 
retrovisor dentro da cabine, 01 espelho retrovisor externo do 
lado direito, 01 espelho retrovisor externo do lado esquerdo, 
limpador do para-brisa, limpador do vidro traseiro, iluminação 
de trabalho composto por no mínimo 04 faróis dianteiros, 02 
traseiros, 02 luzes de freio e setas de direção na dianteira e 
traseira. A licitante deve comprovar através do site da 
fabricante ou por declaração com firma reconhecida da 
fabricante que a mesma possui no mínimo 02 (dois) 
concessionários ou distribuidores autorizados sediados no 
Estado de Mato Grosso que sejam aptos a prestar assistência 
técnica, fornecer peças de reposição e conceder garantia 
contra defeitos de fabricação. 
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552.500,00 

Total R$ 552.500,00 
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Atenciosamente: 

 

Cotril Maquinas e Equipamentos LTDA  

FELIPE TRINDADE – ASSISTENTE DE VENDAS 

Telefone celular: (65) 9 9619-1489 


