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Planilha Orçamentária de Referência 

Pregão Presencial nº 019/2020 

 

Relação de Itens Licitados 

Item QTD. Descrição V. 

Unitário 

V. Total 

001 01 Aquisição de 01(um) Caminhão novo, zero quilômetro 

com as seguintes características mínimas: 

 

- Zero Km; 

- 6x4 (Truck Traçado); 

- Mínimo Ano e Modelo 2019/2020; 

- Pintura Sólida Branca; 

- Motor de no mínimo 5 (cinco) cilindros, com potência 

de no mínimo 277 (duzentos e setenta e sete) cv 

turbinado e interculado; 

- Entre eixos mínimos de 3,44m; 

- Gerenciamento eletrônico de combustível e sistema de 

redução de gases SCR ou EGR; 

- Tanque de combustível com capacidade mínima de 

275 (duzentos e setenta e cinco) litros; 

- Câmbio mínimo de 9 (nove) marchas à frente e 01 

(uma) à ré; 

- Ar Condicionado original de fábrica; 

- Direção Hidráulica ou Elétrica Original de Fábrica; 

- Vidros Elétricos; 

- Travas Elétricas nas portas; 

- Com tacógrafo digital; 

- Conta-Giros no painel; 

- Caçamba Basculante com capacidade mínima de 

14M³; 

- Caixa de carga, construída em chapa de aço SAC 350 

com espessura mínima de 8mm no assoalho e aço A36 

com espessura mínima de 6,34mm nas laterais, perfil 

frontal e protetor de cabine em chapa de aço estrutural 

SAE1020 com espessura mínima de 6,34mm, tampa 

traseira construída em 3 chapa de aço de no mínimo 

6mm com sistema de abertura tipo ANTOGRAFICA 

(GUILHOTINA) e tipo portão, com abertura lateral 

para o lado direito; 
- Chassi duplado em estilo sanduíche e travessas 

fabricadas em aço estrutural em perfil “U”, sistema 

hidráulico, cilindro hidráulico telescópio frontal, com 

tomada de força acoplada na caixa de marchas, bomba 

hidráulica, reservatório de óleo, acionamento 

pneumático (sistema adicionamento da báscula 

R$ 

425.333,33 

R$ 

425.333,33 
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(sistemas de segurança) conforme resolução Contran 

563/15, definidos na norma ABTN NBR 16141 e 

demais componentes, acabamento com aplicação de 

fundo anticorrosivo e pintura da cor do caminhão 

- Sistema integrado de som com AM/FM/USB; 

- Computador de Bordo (distância, consumo médio, 

consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e 

tempo de percurso); 

- Alarme com sistema de travamento das portas e 

fechamento dos vidros à distância; 

- Pneus de no mínimo 275/80 R20 pneus traseiros 

borrachudo misto radial 16 lonas com sulco mínimo de 

22mm e pneus dianteiros 275/ 80R20, liso misto radial 

16 lonas; 

- Cinto de Segurança 3 (três) pontos para todos os 

ocupantes; 

- Freio de serviço a tambor nas rodas com sistema 

ABS/ASR/EBD ou ATC, freio a motor, freio 

estacionário; 

- Para lama (proteção dos pneus) em chapa de aço e 

badanas em borracha; 

- Sinalização lateral com faixas reflexivas de acordo 

com a legislação vigente; 

- Para-choque escamoteável conforme CONTRAN 

Resolução 152/03; 

- Acessórios como caixa de ferramentas, corote de 

água, escada lateral, porta estepe preferencialmente 

frontal; 

- Macaco, chaves de rodas, triângulo sinalizador, pneu 

estepe, extintor de incêndio, tapetes e demais 

dispositivos de segurança exigidos pelo CTB; 

 

Garantia total pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses 

sem limite de quilometragem. 

Obs: A garantia do veículo passa a contar a partir 

da data de entrega do veículo. 

Valor Total R$ 

425.333,33 

 

 

 

 
 

  


