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3º EDITAL DE DIVULGAÇÃO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 259/2018 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
LEOCARLOS GIRARDELLO, Prefeito Municipal de São Sepé - RS, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, o presente Edital, que tem por finalidade a modificação no ANEXO I - 
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO: onde o item 
abaixo relacionado passa a ter a seguinte redação: 
 

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 

1 4 Unid. 

Caminhão truck 6x2, novo, zero km, ano de fabricação a partir de 
2019, cor branca, cabine metálica avançada construída em chapa 
de aço,  motor com injeção eletrônica alimentada à diesel, 
potência mínima de 275 CV,  06 cilindros verticais em linha, 
emissões por sistema com ou sem arla, caixa de câmbio de no 
mínimo 8 (oito) marchas à frente e 01 (uma) a ré e/ou caixa de 
câmbio de no mínimo 6 (seis) marchas à frente e 1 (uma) à ré (+ 
eixo traseiro com dupla redução), peso bruto total 23.000 kg, 
suspensão dianteira com  molas semi-elípticas ou parabólicas de 
duplo estágio, com amortecedores telescópicos de dupla ação e 
barra estabilizadora, suspensão traseira com molas tipo tandem 
e/ou suspensão traseira com molas tipo balancim, freio motor, 
sistema de freios dianteiro e traseiro à ar comprimido com sistema 
anti-travamento de roda tipo tambor, freio de estacionamento com 
câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente, 
tacógrafo digital, transmissão manual, equipado com ar 
condicionado quente e frio original de fábrica, direção hidráulica, 
rádio AM/FM com entrada USB instalado, acionamento elétrico 
das travas de portas LE/LD, acionamento elétrico dos vidros 
LE/LD, alarme sonoro de ré, alarme de acionamento da caçamba, 
chave de roda, macaco para 12 toneladas, triângulo luminoso, 
assento ergonômico com suspensão pneumática, cintos retráteis, 
faróis baixo/alto e anti-neblina, pala interna de proteção contra o 
sol para condutor e passageiros, tapetes removíveis, o caminhão 
tem que estar com entre eixos adequados para o item 2, veículo 
emplacado e licenciado em nome do Município de São Sepé, com 
os demais itens e acessórios obrigatórios por Lei (Resoluções e 
Portarias CONTRAN /DENATRAN).  R$ 284.500,00 

 

PRAZO DE ENTREGA 
 
b) O item 1 produto deste pregão deverá ser entregue imediatamente após o recebimento da cópia da nota 
de empenho, com tolerância máxima de até 50 (cinquenta) dias, em entrega única. 
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A abertura do certame passará para o dia 10 de maio de 2019, as 10:00 (dez horas). Demais itens 
permanecem inalterados. O referido Edital passará a integrar o presente processo. 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 23 de abril de 2019. 
 
 
 
 

LEOCARLOS GIRARDELLO 
PREFEITO MUNICIPAL 


