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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 DESCRIÇÃO QUA
NT. 

UNIDA
DE 

VALOR 
UNITÁRI

O 

VALOR 
TOTAL 

01 Um caminhão novo, zero quilômetro, 
fabricação nacional, equipado com caçamba 
basculante metálica e pistão frontal, com as 
seguintes características mínimas: 
Caminhão: ano e modelo não inferior a 
2015, com tração 6x4, Motor com injeção 
Eletrônica, turbo, 06 cilindros, com potência 
mínima de 290 CV, movido à Diesel, 
Transmissão manual 10 (Dez) marchas à 
frente e 3 (três) à ré, cabine avançada 
frontal em aço, Direção hidráulica, ar 
condicionado, vidros elétricos, Rádio 
AM/FM com entrada USB, Tacógrafo 
eletrônico, PBT – Peso Bruto homologado 
23.000 kg, CMT Capacidade máxima de 
tração 42.000 Kg. Banco do motorista com 
suspensão a ar, sistema de freios a ar, tipo S 
Cam com circuito duplo dianteiros a 
traseiros com tambor e ABS/ASR/EBD e 
demais equipamentos obrigatórios exigidos 
pelo DENATRAN, equipado com caçamba 
basculante com capacidade de carga de 12 
M³, dimensões aproximadas de 4.800mm x 
2.500mm x 1050mm, assoalho em chapa 
6,35mm, lateral em chapa 4,76mm, com aba 
de proteção, tampa traseira tipo portão e 
basculante, com protetores laterais, barrica 
de água, caixa de ferramentas, tomada de 
força, acionamento pneumático, comando 
hidráulico, para choque traseiro padrão 
INMETRO. 
 

01 un R$ 
317.375,00 

R$ 
317.375,00 

 
 
 



Lêia-se: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUA
NT. 

UNIDA
DE 

VALOR 
UNITÁRI

O 

VALOR 
TOTAL 

01 Um caminhão novo, zero quilômetro, 
fabricação nacional, equipado com caçamba 
basculante metálica e pistão frontal, com as 
seguintes características mínimas: 
Caminhão: ano e modelo não inferior a 
2015, com tração 6x4, Motor com injeção 
Eletrônica, turbo, 06 cilindros, com potência 
mínima de 290 CV, movido à Diesel, 
Transmissão manual 10 (Dez) marchas à 
frente e 2 (duas) à ré, cabine avançada 
frontal em aço, Direção hidráulica, ar 
condicionado, vidros elétricos, Rádio 
AM/FM com entrada USB, Tacógrafo 
eletrônico, PBT – Peso Bruto homologado 
23.000 kg, CMT Capacidade máxima de 
tração 42.000 Kg. Banco do motorista com 
suspensão a ar, sistema de freios a ar, tipo S 
Cam com circuito duplo dianteiros a 
traseiros com tambor e ABS/EBD e demais 
equipamentos obrigatórios exigidos pelo 
DENATRAN, equipado com caçamba 
basculante com capacidade de carga de 12 
M³, dimensões aproximadas de 4.800mm x 
2.500mm x 1050mm, assoalho em chapa 
6,35mm, lateral em chapa 4,76mm, com aba 
de proteção, tampa traseira tipo portão e 
basculante, com protetores laterais, barrica 
de água, caixa de ferramentas, tomada de 
força, acionamento pneumático, comando 
hidráulico, para choque traseiro padrão 
INMETRO. 
 

01 un R$ 
317.375,00 

R$ 
317.375,00 

 
 
2 – Data de abertura: 

 
Fica designado a data de abertura das propostas, documentos,  

credenciamento e sessão de lances para o dia 13 de junho de 2016 às 08:30h.  
 
 
3 – Do Edital:  
  
As demais condições editalícias permanecem inalteradas. 
   

 



Almirante Tamandaré do Sul, 30 de maio de 2016. 
      
 
 
 

Valdeci Gomes da Silva 
Prefeito Municipal 

 
      
 
 
 
Assessor Jurídico 


