
I RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO - PROCESSO N° 28/2021 - PMCP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

O Município de Correia Pinto - SC, com sede à Avenida Duque de Caxias, 3601 – Centro em Correia Pinto, 

Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento dos interessados a RERRATIFICAÇÃO ao edital 

do Pregão Eletrônico - Processo nº 28/2021 PMCP: 

 

1. Anexo I, 3 Quadro Quantitativo e Estimativas de Despesas, ITEM 03: 
 

Onde se lê:  
 

03 CAMINHÃO, COR PREDOMINANTE BRANCO. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: Nova (zero hora), equipamentos 

obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, Cabine com capacidade para 

motorista e mais 2 passageiros; Fabricação não inferior ao ano de 2021.   

DIMENSÕES: Entre eixos de no mínimo 3.500mm ou adequado para 

implementação de caçamba de 12 metros; relação do eixo traseiro de 

no mínimo 4,30. 

MOTOR: Mínimo de 6 cilindros vertical turbocooler; Potência de no 

mínimo 286cvs a 2.200 RPM; Torque de no mínimo 1.120 NM entre 

1.200 a 1.600RPM; Da mesma marca do fabricante do equipamento. 

COMBUSTÍVEL: Combustível a diesel, capacidade do tanque de 

combustível maior ou igual a 300 litros; Tanque de arla de no mínimo 

25 litros.  

TRANSMISSÃO: Caixa de câmbio de no mínimo 12 (doze) marchas 

automatizadas.  

SUSPENÇÃO: Suspensão dianteira com no mínimo feixe de molas, 

amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira 

com no mínimo molas, com amortecedor de dupla ação e barra 

estabilizadora. 

PNEUS E RODAS: Pneus de 275/80R22,5 ou 295/80R22,5; Rodas 

de aço de no mínimo 7,5 x 22,5; Estepe e demais ferramentas.  

BATERIA: Mínimo de 2x 12V com 100 AH; Alternador de no 

mínimo 1x 28V/80 AH.  

FREIOS: A tambor, com regulagem automática das lonas de freio; 

Sistema ABS Antitravamento.  

OUTROS: Tacógrafo; no mínimo computador de bordo com dados de 

viagem como distância, velocidade média, média de consumo, 

consumo e tempo de viagem, velocidade, rpm do motor, níveis de 

combustível, pressão dos sistemas de freio, meta de combustível, 

consumo instantâneo e diagnostico de falhas no painel;  

Manutenção de fábrica contemplando no mínimo as 3 (três) primeiras 

revisões com óleos, filtros e mão de obra, com garantia mínima de 1 

ano no trem de força. 

EQUIPARADO COM: CAÇAMBA, NOVA, COR 

PREDOMINANTE BRANCA.  

Com capacidade mínima para 10m³ cada, com fominha para 12m³, 

estrutura em formato retangular, em chapa de ferro, sendo as laterais e 

o assoalho da caçamba de no mínimo 6,0mm, com cantos 

arredondados, deverá possuir maior ou igual 11 calhas de reforço, 

inteiramente soldada e sem emendas, travessa de reforço entre as 

costelas, com porta traseira com articulação superior e dispositivo de 

abertura e fechamento automático, com corrente para lastro e faixa 



refletiva conforme a resolução 128/01 CONTRAN, articulação da 

caçamba e cilindros com pinos e buchas de aço, sistema de 

levantamento da caçamba pneumático com no mínimo 2 (dois) pistões, 

com tomada de força tipo pneumática e bomba acoplada, com 

comando no interior da cabine do motorista e mangueiras com malha 

de aço para alta pressão, sistema elétrico e lanternas conforme normas 

CNT, fixadas em suporte na caixa de carga, protetor de cabine, suporte 

para pneu sobressalente na parte frontal e vertical da caçamba, 

localizado entre a caçamba e a cabine do veículo, para-choque (móvel) 

e para-barro traseiro, conforme regulamento RTQ-032 do INMETRO 

e resolução 152/03 do CONTRAN, ganchos para lona, caixa de 

ferramentas, suporte para pá, barrica para água, tratamento 

anticorrosivo e lona de proteção para carga.  

GARANTIA: Garantia total do equipamento pelo período mínimo de 

12 (doze) meses sem limite de horas, a contar de efetivo recebimento 

da máquina pelo Contratante. 

 

 

Passa a ser lido: 
 

03 CAMINHÃO, COR PREDOMINANTE BRANCO. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: Nova (zero hora), equipamentos 

obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, Cabine com capacidade para 

motorista e mais 2 passageiros; Fabricação não inferior ao ano de 2021, 

Tração 6x4. 
DIMENSÕES: Entre eixos de no mínimo 3.500mm ou adequado para 

implementação de caçamba de 12 metros; relação do eixo traseiro de 

no mínimo 4,30. 

MOTOR: Mínimo de 6 cilindros vertical turbocooler; Potência de no 

mínimo 286cvs a 2.200 RPM; Torque de no mínimo 1.120 NM entre 

1.200 a 1.600RPM; Da mesma marca do fabricante do equipamento. 

COMBUSTÍVEL: Combustível a diesel, capacidade do tanque de 

combustível maior ou igual a 300 litros; Tanque de arla de no mínimo 

25 litros.  

TRANSMISSÃO: Caixa de câmbio de no mínimo 12 (doze) marchas 

automatizadas.  

SUSPENÇÃO: Suspensão dianteira com no mínimo feixe de molas, 

amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira 

com no mínimo molas, com amortecedor de dupla ação e barra 

estabilizadora. 

PNEUS E RODAS: Pneus de 275/80R22,5 ou 295/80R22,5; Rodas 

de aço de no mínimo 7,5 x 22,5; Estepe e demais ferramentas.  

BATERIA: Mínimo de 2x 12V com 100 AH; Alternador de no 

mínimo 1x 28V/80 AH.  

FREIOS: A tambor, com regulagem automática das lonas de freio; 

Sistema ABS Antitravamento.  

OUTROS: Tacógrafo; no mínimo computador de bordo com dados de 

viagem como distância, velocidade média, média de consumo, 

consumo e tempo de viagem, velocidade, rpm do motor, níveis de 

combustível, pressão dos sistemas de freio, meta de combustível, 

consumo instantâneo e diagnostico de falhas no painel;  

Manutenção de fábrica contemplando no mínimo as 3 (três) primeiras 

revisões com óleos, filtros e mão de obra, com garantia mínima de 1 

ano no trem de força. 

EQUIPARADO COM: CAÇAMBA, NOVA, COR 

PREDOMINANTE BRANCA.  



Com capacidade mínima para 10m³ cada, com fominha para 12m³, 

estrutura em formato retangular, em chapa de ferro, sendo as laterais e 

o assoalho da caçamba de no mínimo 6,0mm, com cantos 

arredondados, deverá possuir maior ou igual 11 calhas de reforço, 

inteiramente soldada e sem emendas, travessa de reforço entre as 

costelas, com porta traseira com articulação superior e dispositivo de 

abertura e fechamento automático, com corrente para lastro e faixa 

refletiva conforme a resolução 128/01 CONTRAN, articulação da 

caçamba e cilindros com pinos e buchas de aço, sistema de 

levantamento da caçamba pneumático com no mínimo 2 (dois) pistões, 

com tomada de força tipo pneumática e bomba acoplada, com 

comando no interior da cabine do motorista e mangueiras com malha 

de aço para alta pressão, sistema elétrico e lanternas conforme normas 

CNT, fixadas em suporte na caixa de carga, protetor de cabine, suporte 

para pneu sobressalente na parte frontal e vertical da caçamba, 

localizado entre a caçamba e a cabine do veículo, para-choque (móvel) 

e para-barro traseiro, conforme regulamento RTQ-032 do INMETRO 

e resolução 152/03 do CONTRAN, ganchos para lona, caixa de 

ferramentas, suporte para pá, barrica para água, tratamento 

anticorrosivo e lona de proteção para carga.  

GARANTIA: Garantia total do equipamento pelo período mínimo de 

12 (doze) meses sem limite de horas, a contar de efetivo recebimento 

da máquina pelo Contratante. 

 

 

Feitas as devidas correções e entendendo que estas afetam a formulação das propostas pelas licitantes, em 

conformidade com o Art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, retifica-se data anteriormente marcada para a sessão e disputa 

de preços, passando a ser no dia 31/08/2021 às 09h00min. O edital retificado encontra-se disponível no site 

www.correiapinto.sc.gov.br.  
 

 

 

Correia Pinto/SC, 17 de agosto de 2021. 

 

Edilson Germiniani dos Santos  

Prefeito 

 
 

http://www.correiapinto.sc.gov.br/

