
Responsável: Responsável: LIDUINA RABELO DE SOUZALIDUINA RABELO DE SOUZA Departamento: Departamento: Departamento de ComprasDepartamento de Compras

Item 1: caminhão

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R$ 340.933,33R$ 340.933,33

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA Data:Data: 13/05/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Relatório gerado no dia 16/06/2021 16:41:34  (IP: 179.48.39.66Relatório gerado no dia 16/06/2021 16:41:34  (IP: 179.48.39.66

Média dos Preços Obtidos: R$ 336.757,64

Estado do ParáEstado do Pará
Prefeitura Municipal de Cachoeira do PiriáPrefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

Relatório de Cotação: Caminhão caçamba

Pesquisa realizada entre 15/06/2021 12:58:49 e 15/06/2021 12:55:41Pesquisa realizada entre 15/06/2021 12:58:49 e 15/06/2021 12:55:41

Item 1: caminhãoItem 1: caminhão

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

3 / 12 1 R$ 336.757,64 (un) R$ 336.757,64

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA NºPregão:582021

UASG:984165

13/05/2021 R$ 340.933,33

2 Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca NºPregão:472021

UASG:925734

23/04/2021 R$ 329.339,60

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR NºPregão:52021

UASG:984873

14/04/2021 R$ 340.000,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 336.757,64R$ 336.757,64

Valor Global:Valor Global:   R$ 336.757,64R$ 336.757,64

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 336.757,64 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 336.757,64

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade veículo: caminhão caçamba tocoano fabricação/modelo: mínimo 2021cor: brancapotência mínima: 184 cvdescrição: 04 cilindros, 

com 06 marchas a frente e 01 a ré, direção hidráulica; tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros; cabine fechad

a com ar condicionado; banco do motorista com regulagem de altura; barra de direção com ajuste de altura; vidros e travas elétric

as; retrovisores na cor do veículo. com caçamba de capacidade volumétrica mínima de 6m³ (seis metros cúbicos); carga útil míni

ma de 8.500 kg; protetor de cabine; tampa traseira basculante padrão com fechamento automático; assoalho em aço de espessur

a mínima de 4,50 mm e laterais em aço com espessura mínima de 4,50 mm pinos de cordas nas laterais; frente e traseira. cilindro

hidráulico central com 2 unidades; com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramentas; escada lateral; barras de pro

teção lateral dos eixos; faixas refletivas e suporte para pá; sistema elétrico e lanternas conforme normas cnt.

Relatório gerado no dia 16/06/2021 16:41:34 (IP: 179.48.39.66)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMxrnHRcgyYSEp3%2fgbVuhkwVJTlxDGKl0a5h3KCkGP1ce 
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Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o

registro de preço para futura contratação de empresa especializada para

aquisição de caminhões caçamba toco com o primeiro emplacamento em nome

da Prefeitura Municipal de Borda da Mata, conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição:Descrição: CaminhãoCaminhão - Veículo: Caminhão Caçamba TocoAno Fabricação/Modelo: mínimo

2021Cor: BrancaPotência Mínima: 184 CVDescrição: 04 cilindros, com 06

marchas a frente e 01 a ré, direção hidráulica; tanque de combustível com

capacidade mínima de 275 litros; cabine fechada com ar condicionado; banco do

motorista com regulagem de altura; barra de direção com ajuste de altura; vidros

e travas elétricas; retrovisores na cor do veículo. Com caçamba de capacidade

volumétrica mínima de 6m³ (seis metros cúbicos); carga útil mínima de 8.500 kg;

protetor de cabine; tampa traseira basculante padrão com fechamento

automático; assoalho em aço de espessura mínima de 4,50 mm e laterais em

aço com espessura mínima de 4,50 mm pinos de cordas nas laterais; frente e

traseira. Cilindro hidráulico central com 2 unidades; com mangueiras para

conexões, caixa metálica para ferramentas; escada lateral; barras de proteção

lateral dos eixos; faixas refletivas e suporte para pá; sistema elétrico e lanternas

conforme normas CNT.

CatMat:CatMat: 19371937 - CAMINHAO

Identificação:Identificação: NºPregão:582021 / UASG:984165

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/05/2021 10:00

Homologação:Homologação: 13/05/2021 10:04

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

23.762.552/0003-02
* VENCEDOR *

DEVA VEICULOS LTDA R$ 318.000,00

Marca: Marca: IVECO                                                
Fabricante: Fabricante: IVECO                                                
Modelo: Modelo: TECTOR 170E21 
Descrição: Descrição: Veículo: Caminhão Caçamba Toco Ano Fabricação/Modelo: mínimo 2021 Cor: Branca Potência Mínima: 184 CV(OFERTADO 206 CV) Descrição: 04 c
ilindros, com 06 marchas a frente e 01 a ré, direção hidráulica; tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros; cabine fechada com ar condiciona
do; banco do motorista com regulagem de altura; barra de direção com ajuste de altura; vidros e travas elétricas; retrovisores na cor do veículo. Com caçamba 
de capacidade volumétrica mínima de 6m³ (seis metros cúbicos); carga útil mínima de 8.500 kg; protetor de cabine; tampa traseira basculante padrão com fech
amento automático; assoalho em aço de espessura mínima de 4,50 mm e laterais em aço com espessura mínima de 4,50 mm pinos de cordas nas laterais; fre
nte e traseira. Cilindro hidráulico central com 2 unidades; com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramentas; escada lateral; barras de proteção l
ateral dos eixos; faixas refletivas e suporte para pá; sistema elétrico e lanternas conforme normas CNT.                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

R TEONILIO NIQUINI, 32 ABNER (31) 3303-7849 abner.saldanha@deva.com.br

05.163.253/0001-08 EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 334.800,00

Marca: Marca: VOLKSWAGEN                                                
Fabricante: Fabricante: VOLKSWAGEN                                                
Modelo: Modelo: CONSTELLATION 14.190 
Descrição: Descrição: Veículo: Caminhão Caçamba Toco Ano Fabricação/Modelo: mínimo 2021 Cor: Branca Potência Mínima: 184 CV Descrição: 04 cilindros, com 06 mar
chas a frente e 01 a ré, direção hidráulica; tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros; cabine fechada com ar condicionado; banco do motoris
ta com regulagem de altura; barra de direção com ajuste de altura; vidros e travas elétricas; retrovisores na cor do veículo. Com caçamba de capacidade volum
étrica mínima de 6m³ (seis metros cúbicos); carga útil mínima de 8.500 kg; protetor de cabine; tampa traseira basculante padrão com fechamento automático; 
assoalho em aço de espessura mínima de 4,50 mm e laterais em aço com espessura mínima de 4,50 mm pinos de cordas nas laterais; frente e traseira. Cilindr
o hidráulico central com 2 unidades; com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramentas; escada lateral; barras de proteção lateral dos eixos; faix
as refletivas e suporte para pá; sistema elétrico e lanternas conforme normas CNT.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Uberlândia R DUQUE DE CAXIAS, 450 (34) 3216-6700 emporium@triang.com.br

02.330.299/0001-78 GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI R$ 370.000,00

Marca: Marca: IVECO                                                
Fabricante: Fabricante: IVECO LATIN AMERICA / CNH INDUSTRIAL                                                
Modelo: Modelo: TECTOR 150E21 
Descrição: Descrição: Caminhão Caçamba Toco Ano Fabricação/Modelo: mínimo 2021; Cor: Branca; Potência Mínima: 184 CV Descrição: 04 cilindros, com 06 marchas a 
frente e 01 a ré, direção hidráulica; tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros; cabine fechada com ar condicionado; banco do motorista com 
regulagem de altura; barra de direção com ajuste de altura; vidros e travas elétricas; retrovisores na cor do veículo. Com caçamba de capacidade volumétrica m
ínima de 6m³ (seis metros cúbicos); carga útil mínima de 8.500 kg; protetor de cabine; tampa traseira basculante padrão com fechamento automático; assoalh
o em aço de espessura mínima de 4,50 mm e laterais em aço com espessura mínima de 4,50 mm pinos de cordas nas laterais; frente e traseira. Cilindro hidrául
ico central com 2 unidades; com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramentas; escada lateral; barras de proteção lateral dos eixos; faixas refleti
vas e suporte para pá; sistema elétrico e lanternas conforme normas CNT.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

AV CENTER, 1.257 (62) 3511-2815

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 329.339,60R$ 329.339,60

Órgão:Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca Data:Data: 23/04/2021 14:01

Relatório gerado no dia 16/06/2021 16:41:34 (IP: 179.48.39.66)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMxrnHRcgyYSEp3%2fgbVuhkwVJTlxDGKl0a5h3KCkGP1ce 
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Objeto:Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Caminhao Truck e Caminhão Toco com

Caçamba Basculante..

Descrição:Descrição: CAMINHÃOCAMINHÃO - Caminhão toco com caçamba basculante - caminhão: veículo novo,

0 km; ano/modelo atual; cor branca; com ar condicionado; freio com sistema

ABS; freio motor; direção hidráulica/elétrica; com roda e pneu sobressalente;

motor a diesel; potência mínima de 185 CV; PBT homologado mínimo de 14.000

kg; com sistema de redução; tacógrafo aferido pelo Inmetro; protetor de cárter e

demais itens obrigatórios e de segurança exigidos por lei; caçamba basculante:

nova; com escada de acesso ao interior; capacidade de carga de no mínimo 6

m³; confeccionada em chapa metálica de aço carbono de resistência compatível

com o uso da caçamba, conforme classes estabelecidas na ABNT NBR NM

87/2000; com tampa traseira de abertura padrão; sistema hidráulico para

movimentação da caçamba, acionado através de comandos no interior da

cabine; ângulo de basculamento de no mínimo 45º.

CatMat:CatMat: 19371937 - CAMINHAO

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:472021 / UASG:925734

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 29/04/2021 15:48

Homologação:Homologação: 30/04/2021 15:50

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 25

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: ES

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

01.266.272/0001-09
* VENCEDOR *

AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA R$ 308.670,00

Marca: Marca: VOLKSWAGEN                                                
Fabricante: Fabricante: MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA                                                
Modelo: Modelo: 14.190/ROBUST 
Descrição: Descrição: Caminhão toco com caçamba basculante - caminhão: veículo novo, Marca Volkswagen, modelo VW 14.190, 0 km; ano/modelo atual; cor branca; co
m ar condicionado; freio com sistema ABS; freio motor; direção hidráulica/elétrica; com roda e pneu sobressalente; motor a diesel; potência mínima de 185 CV; 
PBT homologado mínimo de 14.000 kg; com sistema de redução; tacógrafo aferido pelo Inmetro; protetor de cárter e demais itens obrigatórios e de segurança 
exigidos por lei; caçamba basculante: nova; com escada de acesso ao interior; capacidade de carga de no mínimo 6 m³; confeccionada em chapa metálica de a
ço carbono de resistência compatível com o uso da caçamba, conforme classes estabelecidas na ABNT NBR NM 87/2000; com tampa traseira de abertura pad
rão; sistema hidráulico para movimentação da caçamba, acionado através de comandos no interior da cabine; ângulo de basculamento de no mínimo 45º.          

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

ROD BR 101 NORTE, SN (027) 3280-933

39.786.983/0001-79 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA R$ 308.679,20

Marca: Marca: M                                                
Fabricante: Fabricante: M                                                
Modelo: Modelo: ATEGO 1419 / 4X2 / 185CV 
Descrição: Descrição: Caminhão toco com caçamba basculante - caminhão: veículo novo, 0 km; ano/modelo atual – 21/21; cor branca; com ar condicionado; freio com si
stema ABS; freio motor; direção hidráulica/elétrica; com roda e pneu sobressalente; motor a diesel; potência mínima de 185 CV; PBT homologado mínimo de 14.
000 kg; com sistema de redução; tacógrafo aferido pelo Inmetro; protetor de cárter e demais itens obrigatórios e de segurança exigidos por lei; caçamba bascul
ante: nova; com escada de acesso ao interior; capacidade de carga de no míni 6 m³; confeccionada em chapa metálica de aço carbono de resistência compatív
el com o uso da caçamba, conforme classes estabelecidas na ABNT NBR NM 87/2000; com tampa traseira de abertura padrão; sistema hidráulico para movim
entação da caçamba, acionado através de comandos no interior da cabine; ângulo de basculamento de no mínimo 45º. GARANTIA DE 12 MESES - ATEGO 1419 
/ 4X2 / 185CV                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

ES Cariacica ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 13130 (27) 2125-4939/ (27) 2125-4954 usuariossocietario@aguiabranca.com.br

05.163.253/0001-08 EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 350.000,00

Marca: Marca: MERCEDES-BENZ                                                
Fabricante: Fabricante: MERCEDES-BENZ                                                
Modelo: Modelo: ATEGO 1419 
Descrição: Descrição: Caminhão toco com caçamba basculante - caminhão: veículo novo, 0 km; ano/modelo atual; cor branca; com ar condicionado; freio com sistema A
BS; freio motor; direção hidráulica/elétrica; com roda e pneu sobressalente; motor a diesel; potência mínima de 185 CV; PBT homologado mínimo de 14.000 kg; 
com sistema de redução; tacógrafo aferido pelo Inmetro; protetor de cárter e demais itens obrigatórios e de segurança exigidos por lei; caçamba basculante: no
va; com escada de acesso ao interior; capacidade de carga de no mínimo 6 m³; confeccionada em chapa metálica de aço carbono de resistência compatível co
m o uso da caçamba, conforme classes estabelecidas na ABNT NBR NM 87/2000; com tampa traseira de abertura padrão; sistema hidráulico para movimenta
ção da caçamba, acionado através de comandos no interior da cabine; ângulo de basculamento de no mínimo 45º.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Uberlândia R DUQUE DE CAXIAS, 450 (34) 3216-6700 emporium@triang.com.br

02.330.299/0001-78 GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI R$ 390.000,00

Marca: Marca: IVECO                                                
Fabricante: Fabricante: IVECO LATIN AMERICA / CNH INDUSTRIAL                                                
Modelo: Modelo: TECTOR 150E21 
Descrição: Descrição: Caminhão toco com caçamba basculante – caminhão: veículo novo, 0 km; ano/modelo atual; cor branca; com ar condicionado; freio com sistema A
BS; freio motor; direção hidráulica/elétrica; com roda e pneu sobressalente; motor a diesel; potência mínima de 185cv; PBT homologado mínimo de 14.000kg; c
om sistema de redução; tacógrafo aferido pelo Inmetro; protetor de cárter e demais itens obrigatórios e de segurança exigidos por lei; caçamba basculante: nov
a; com escada de acesso ao interior; capacidade de carga de no mínimo 6 m³; confeccionada em chapa metálica de aço carbono de resistência compatível com
o uso da caçamba, conforme classes estabelecidas na ABNT NBR NM 87/2000; com tampa traseira de abertura padrão; sistema hidráulico para movimentaçã
o da caçamba, acionado através de comandos no interior da cabine; ângulo de basculamento de no mínimo 45º.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

AV CENTER, 1.257 (62) 3511-2815
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Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 340.000,00R$ 340.000,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR

Objeto:Objeto: Aquisição de caminhão novo Toco 4x2 peso bruto 16.000 kg, cabine, chassi e

caçamba metálica basculante, para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Morro do Pilar/MG.

Descrição:Descrição: CAMINHÃOCAMINHÃO - Veículo tipo: caminhão com chassi para báscula (toco), com eixo

traseiro reduzido, cabine com ar condicionado, veículo sendo 0km ano de

fabricação e modelo no mínimo 2020 de fabricação nacional; Capacidade de 3

ocupantes incluindo o motorista com cinto de segurança para todos os

ocupantes. Veículo pintado no padrão original de fábrica e em linha de produção.

Motor diesel com potência mínima de 180CV, motor 4 cilindros; Câmbio manual,

mínimo de 6 marchas e uma ré com redução no eixo traseiro. Sistema elétrico de

24 volts; Entre eixos no mínimo de 4000 mm e no máximo 4.300 mm; Carga útil +

carroceria de mínimo 10.500kg; Pneu sem câmara 275/80R22.5; Vidros elétricos;

Tanque de combustível no mínimo de 210 litros; Tanque de arla no mínimo de 25

litros; Veículo com direção hidráulica. Adaptado com caçamba de capacidade

mínima de 6m³ com; Tomada de força com acionamento próximo à alavanca de

câmbio ou marcha. Sistema de levantamento da báscula por leque e pistão

hidráulico pneumático. Todos os itens de segurança do caminhão deverão

obedecer rigorosamente às normas do CONTRAN.

Data:Data: 14/04/2021 09:07

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:984873

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 10/05/2021 10:01

Homologação:Homologação: 10/05/2021 10:02

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

23.762.552/0003-02
* VENCEDOR *

DEVA VEICULOS LTDA R$ 308.000,00

Marca: Marca: IVECO                                                
Fabricante: Fabricante: IVECO                                                
Modelo: Modelo: IVECO TECTOR 170E21 
Descrição: Descrição: Aquisição de caminhão novo Toco 4x2, cabine, chassi e caçamba basculante. Veículo tipo: caminhão com chassi para báscula (toco), com eixo tras
eiro reduzido, cabine com ar-condicionado, veículo sendo 0km ano de fabricação e modelo no mínimo 2020 de fabricação nacional; Capacidade de 3 ocupantes 
incluindo o motorista com cinto de segurança para todos os ocupantes. Veículo pintado no padrão original de fábrica e em linha de produção. Motor diesel com 
potência mínima de 180CV,(OFERTADO 206 CV) motor 4 cilindros; Câmbio manual, mínimo de 6 marchas e uma ré com redução no eixo traseiro. Sistema elétri
co de 24 volts; Entre eixos no mínimo de 4000 mm e no máximo 4.300 mm; Carga útil + carroceria de mínimo 10.500kg;(OFERTADO 10.610 KG) Pneu sem câm
ara 275/80R22.5; Vidros elétricos; Tanque de combustível no mínimo de 210 litros;(OFERTADO 275 L.) Tanque de arla no mínimo de 25 litros;(27 LITROS) Veícul
o com direção hidráulica. Adaptado com caçamba de capacidade mínima de 6m³ com; tomada de força com acionamento próximo à alavanca de câmbio ou m
archa. Sistema de levantamento da báscula por leque e pistão hidráulico pneumático. Todos os itens de segurança do caminhão deverão obedecer rigorosame
nte às normas do CONTRAN.”                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

R TEONILIO NIQUINI, 32 ABNER (31) 3303-7849 abner.saldanha@deva.com.br

02.330.299/0001-78 GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI R$ 339.000,00

Marca: Marca: IVECO                                                
Fabricante: Fabricante: IVECO LATIN AMERICA / CNH INDUSTRIAL                                                
Modelo: Modelo: TECTOR 150E21 
Descrição: Descrição: Aquisição de caminhão novo Toco 4x2, cabine, chassi e caçamba basculante. Veículo tipo: caminhão com chassi para báscula (toco), com eixo tras
eiro reduzido, cabine com ar condicionado, veículo sendo 0km ano de fabricação e modelo no mínimo 2020 de fabricação nacional; Capacidade de 3 ocupantes 
incluindo o motorista com cinto de segurança para todos os ocupantes. Veículo pintado no padrão original de fábrica e em linha de produção. Motor diesel com 
potência mínima de 180CV, motor 4 cilindros; Câmbio manual, mínimo de 6 marchas e uma ré com redução no eixo traseiro. Sistema elétrico de 24 volts; Entre 
eixos no mínimo de 4000 mm e no máximo 4.300 mm; Carga útil + carroceria de mínimo 10.500kg; Pneu sem câmara 275/80R22.5; Vidros elétricos; Tanque de
combustível no mínimo de 210 litros; Tanque de Arla no mínimo de 25 litros; Veículo com direção hidráulica. Adaptado com caçamba de capacidade mínima de 
6m³ com; Tomada de força com acionamento próximo à alavanca de câmbio ou marcha. Sistema de levantamento da báscula por leque e pistão hidráulico pne
umático. Todos os itens de segurança do caminhão deverão obedecer rigorosamente às normas do CONTRAN.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

AV CENTER, 1.257 (62) 3511-2815

17.161.241/0001-15 MINASMAQUINAS SA R$ 340.000,00

Marca: Marca: MERCEDES BENZ                                                
Fabricante: Fabricante: MERCEDES BENZ                                                
Modelo: Modelo: ATEGO1719 
Descrição: Descrição: CONFORME EDITAL                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço:

MG Contagem ROD FERNAO DIAS, 2211

23.227.868/0001-24 COMERCIAL DINAMICA EIRELI R$ 347.000,00
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Marca: Marca: IVECO                                                
Fabricante: Fabricante: IVECO                                                
Modelo: Modelo: TECTOR 150E21 4X2 DIESEL 2020/2021 CAÇAMBA BASCULA 
Descrição: Descrição: Caminhão novo Toco 4x2, cabine, chassi e caçamba basculante. Veículo tipo: caminhão com chassi para báscula (toco), com eixo traseiro reduzido,
cabine com ar condicionado, veículo sendo 0km ano de fabricação e modelo 2020 de fabricação nacional; Capacidade de 3 ocupantes incluindo o motorista co
m cinto de segurança para todos os ocupantes. Veículo pintado no padrão original de fábrica e em linha de produção. Motor diesel com potência de 206CV, mot
or 4 cilindros; Câmbio manual, de 6 marchas e uma ré com redução no eixo traseiro. Sistema elétrico de 24 volts; Entre eixos de 4100 mm e; Carga útil + carroc
eria de 10.500kg; Pneu sem câmara 275/80R22.5; Vidros elétricos; Tanque de combustível de 275 litros; Tanque de arla no de 27 litros; Veículo com direção hidr
áulica. Adaptado com caçamba de capacidade de 6m³ com; tomada de força com acionamento próximo à alavanca de câmbio ou marcha. Sistema de levanta
mento da báscula por leque e pistão hidráulico pneumático. Todos os itens de segurança do caminhão deverão obedecer rigorosamente às normas do CONTR
AN.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R 104, 97 (62) 3092-2171 / (62) 9151-5131 contato@comercialdinamica.com.br

03.093.776/0007-87 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E
VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

R$ 349.000,00

Marca: Marca: VOLVO                                                
Fabricante: Fabricante: VOLVO                                                
Modelo: Modelo: VM 270 4X2 COM BASCULANTE 
Descrição: Descrição: caminhão novo Toco 4x2, cabine, chassi e caçamba basculante. Veículo tipo: caminhão com chassi para báscula (toco), com eixo traseiro reduzido, 
cabine com ar condicionado, veículo sendo 0km ano de fabricação e modelo no mínimo 2020 de fabricação nacional; Capacidade de 3 ocupantes incluindo o m
otorista com cinto de segurança para todos os ocupantes. Veículo pintado no padrão original de fábrica e em linha de produção. Motor diesel com potência mín
ima de 180CV, motor 4 cilindros; Câmbio manual, mínimo de 6 marchas e uma ré com redução no eixo traseiro. Sistema elétrico de 24 volts; Entre eixos no míni
mo de 4000 mm e no máximo 4.300 mm; Carga útil + carroceria de mínimo 10.500kg; Pneu sem câmara 275/80R22.5; Vidros elétricos; Tanque de combustível 
no mínimo de 210 litros; Tanque de arla no mínimo de 25 litros; Veículo com direção hidráulica. Adaptado com caçamba de capacidade mínima de 6m³ com; To
mada de força com acionamento próximo à alavanca de câmbio ou marcha. Sistema de levantamento da báscula por leque e pistão hidráulico pneumático. To
dos os itens de segurança do caminhão deverão obedecer rigorosamente às normas do CONTRAN                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R LEONARDO R DA SILVA, 248 (11) 2478-2818 manupa@manupa.com.br
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