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COMUNICADO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2018 

 

Aquisição de veículos tipo Caminhão (Leve, Cavalo Mecânico e Toco), zero 

km, ano/modelo de fabricação 2018 ou superior; para atender as 

necessidades da Autarquia. 

 

Comunicamos que o Edital em epígrafe sofreu modificações nas 

especificações do objeto dos Lotes 02 e 03. 

Sendo assim, o item 1.2 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA passa a ter 

o seguinte texto: 

1.2 Detalhamento do Objeto e do Orçamento Estimado: 

 

LOTE 01 

Item 
DESCRIÇÃO 

(CAMINHÃO LEVE PBT MÍNIMO 10.000 KG) 
Quant. Un. 

Valor Estimado 
Total do Item 

(R$) 

01 

Veículo tipo Caminhão leve, zero Km, cabine avançada em 
aço, ano de fabricação 2018, modelo 2018, de primeiro uso, 
na cor branca, motor a diesel, interculado com no mínimo 
4cc em linha e no mínimo 175cv, transmissão de no mínimo 

5 (cinco) marchas à frente (sincronizada) e 1 (uma) ré, 
embreagem com acionamento hidráulico, direção hidráulica, 
freios a ar, freio de estacionamento a ar com feixe de molas 
semi elípticas ou parabólica, freio de motor de acionamento 
eletropneumático ativado por botão no painel ou 
pneumático, distância mínima entre eixos 4300 mm, pneus 

radiais 215/75 R 17,5 ou 235/75 17,5, PBT mínimo de 
10.000 Kgs, tanque de combustível em material plástico ou 
alumínio, com capacidade mínima de 150 litros, tacógrafo 
eletrônico e equipamentos obrigatórios de segurança e 

demais conformidades de acordo com a norma EURO 5.  

06 UN R$ 1.008.000,00 

VALOR ESTIMADO TOTAL DO LOTE 01 R$ 1.008.000,00 

* Não houve alterações no Lote 01 

 

LOTE 02 

Item 
DESCRIÇÃO 

(CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2 PBTC 53.000 KG) 
Quant. Un. 

Valor Estimado 
Total do Item 

(R$) 

01 

Veículo tipo Cavalo Mecânico, tração mínima 6x2, zero Km, 
ano de fabricação mínima 2018, modelo 2018, de primeiro 
uso, na cor branca, cabine avançada, motor à diesel, 
interculado com 6cc em linha e no mínimo 420 cv, 

transmissão automatizada de no mínimo 12 (doze) marchas 
à frente (sincronizada) e 2 (duas) ré, Equipado com ar 
condicionado, Vidros Elétricos, Trava Elétrica, Espelhos 
Elétricos, embreagem com acionamento hidráulico, direção 
hidráulica, freios a ar, freio de estacionamento a ar com 

01 UN R$ 330.000,00 
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feixe de molas dianteiro semi elípticas ou parabólica, e 
traseiro com suspensão com molas semi-elípticas 
com suspensor eletropneumático para o eixo auxiliar, 
freio de motor de acionamento eletropneumático ativado 
por tecla no painel ou pneumática, distância mínima 
entre eixos 3300mm (proporcionando assim menor 
arraste), pneus radiais 295/80 R 22,5, tanque de 

combustível em material plástico ou alumínio, com 
capacidade mínima de 400 litros, PBTC mínimo de 53.000 
kg, tacógrafo eletrônico e equipamentos obrigatórios de 
segurança e demais conformidades de acordo com a norma 
EURO 5                  

VALOR ESTIMADO TOTAL DO LOTE 02 R$ 330.000,00 

 

 

LOTE 03 

Item 
DESCRIÇÃO 

(CAMINHÃO TOCO 6CC PBT 16.000 KG) 
Quant. Un. 

Valor Estimado 

Total do Item 
(R$) 

01 

Veículo tipo Caminhão toco zero Km, de primeiro uso, 
cabine avançada em aço, ano de fabricação/modelo mínimo 
2018/2018, na cor branca, cabine avançada, motor à 

diesel, interculado com no mínimo 6cc em linha e no 
mínimo 275 cv, transmissão de no mínimo 6 (seis) 
marchas à frente (sincronizada) e 1 (uma) ré, 

embreagem com acionamento hidráulico, direção hidráulica, 
freios a ar, freio de estacionamento a ar com feixe de molas 
semi elípticas ou parabólica, freio de motor de acionamento 
eletropneumático ativado por alavanca no painel ou 

pneumático, distância entre eixos 3560mm, pneus radiais 
275/80 R 22.5, PBT mínimo de 16.000 Kgs, tanque de 
combustível em material plástico ou alumínio, com 
capacidade mínima de 275 litros, tacógrafo eletrônico e 
equipamentos obrigatórios de segurança e demais 
conformidades de acordo com a norma EURO 5                   

01 UN R$ 245.000,00 

VALOR ESTIMADO TOTAL DO LOTE 03 R$ 245.000,00 

* UN = unidade(s). 

 

Devido às alterações ocorridas, o Pregão Eletrônico nº 074/2018 fica designado 

para a seguinte data e horários:  

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h do dia 07/12/2018. 
 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h do dia 07/12/2018. 
 

* Horário de Brasília. 

 

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital. 

 

São Carlos, 23 de novembro de 2018. 
 

 
 

Marcel Rodrigo dos Santos 

Pregoeiro 

Portaria nº 154/2018 


