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ERRATA Nº01 EDITAL DE 

LICITAÇÃO 

 

 

PREGAO PRESENCIAL Nº. 022/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2018 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO 4X2, COM COMPACTADOR PARA 15 METROS 

CUBICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONVÊNIO CV 0253/16 FIRMADO ENTRE A 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA E O MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS/MG. 

 

Fica retificado o edital nos seguintes termos: Anexo I – Termo de Referência.  

 
ITEM UNID. QUANT. DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 Unidade 01 

Caminhão novo, 0km, ano e modelo de 
fabricação 2017, com potência mínima de 170 hp, 

diesel turbo, freio de serviço a ar tambor nos 

eixos dianteiro e traseiro, tanque de combustível 

mínimo de 275 lts, rodas de aço 7,5”x22,5”, 

pneus 275/80 r22,5, pbt 16.000kg, CMT mínimo 

de 33.000kg, suspensão dianteira e traseira 

mecânica, amortecedores hidráulicos e barra 

estabilizadora, 6 marchas à frente sincronizadas e 

1 à ré. Equipado com coletor compactador de 

resíduos sólidos 15m³- Pbt 16 ton - 4x2 

dimensões externas com traseira fechada: 6.080 x 

2.460 x 3.345mm (comp. x larg. x alt.) peso 
aproximado sem opcionais 5.410 kg. volume da 

caixa de carga 15,00 m³, fabricado no Brasil 

compactação média de 750kg/m³ estrutura do 

chassi em aço 6,0mm lne 600; piso / assoalho em 

aço 4,5mm astm a 242; laterais com fechamento 

em aço 4,0mm astm a 242; teto em aço astm a 242 

de 4,5mm na parte traseira e 3,5mm na parte 

dianteira; compartimento de carga traseiro com 

capacidade volumétrica de 2,4m³ sistema de 

compactação efetuado em um ciclo 

aproximadamente 20 segundos, com 
acionamento através alavancas laterais manuais 

que ativam cilindros internos de dupla ação 

compostos de hastes cromadas e amortecedores 

de impacto, com sistema de segurança que 

permite parar ou inverter o ciclo em qualquer fase 

de contato da prensa e fundo do compartimento 

de carga em aço 4,75mm hardox 450 ou 

equivalente; sistema de descarga acionado 

através de comando no painel dianteiro, com 

ciclo realizado em aproximadamente 55 a 60 

segundos considerando-se a abertura da tampa 

traseira, avanço do painel ejetor, recuo do painel 

R$350.566,66 R$350.566,66 
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ejetor e fechamento da tampa; cilindros 

hidráulicos, comandos, conexões e mangueiras 

de primeira linha; travamento de tampa traseira 

manual conforme normas internacionais; sistema 

de vedação total da tampa traseira; reservatório de 

chorume com capacidade mínima de 100 litros; 

instalação elétrica conforme legislação vigente. 

Fica alterada a data do Certame para o dia: 27/02/2018 as 09:00hs 

 

A presente errata está disponível no site: www.brazópolis.mg.gov.br. Informações através do 

email: licitacao@brazopolis.mg.gov.br ou através dos seguintes telefone: (35) 3641- 3641- 1373. 

 

 

Brazópolis, 14 de Fevereiro de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Helen Gabriele Ap. de Azevedo Alves 
Chefe de Departamento de Licitações 
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