PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2011
O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
27.167.428/0001-80, por meio do(a) Pregoeiro(a) Oficial e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria
n.º 1.488/2010, de 23 de agosto de 2010, comunica aos interessados que adquiriram o edital de licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 037/2011, tendo como objeto a aquisição de 01 (um) Caminhão com Caçamba Coletora/Compactadora de Lixo de 10 m3 e 03 (três) Caminhões com Caçamba
Basculante de 6/8m3, baseado no Convênio nº 005/2011 – Processo nº 49943189, celebrado entre o Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN e o Município de Nova Venécia, para serem utilizados na manutenção dos Serviços de Limpeza Pública – Coleta de Lixo, conforme solicitação da Secretaria de Obras, dos
Transportes e de Urbanismo, deste Município, que após uma análise minuciosa, verificou a necessidade
das alterações conforme especificadas abaixo:
Com relação a Data/Hora do Credenciamento:
Onde lê-se:
Data/Hora do Credenciamento: 05/04/2011, das 08:30 às 09:00 horas.
Leia-se:
Data/Hora do Credenciamento: 14/04/2011, das 13:30 às 14:00 horas.
Com relação a Data/Hora e Local da Abertura do certame:
Onde lê-se:
Data/Hora e Local da Abertura: 05/04/2011, às 09:00 horas, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, sito na Avenida Vitória, nº 347 – Centro – Nova Venécia –
ES.
Leia-se:
Data/Hora e Local da Abertura: 14/04/2011, às 14:00 horas, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, sito na Avenida Vitória, nº 347 – Centro – Nova Venécia –
ES.
Com relação ao Anexo I do Edital:
Onde lê-se:

ITEM QUANT. UNID.
01

01

UND

MARCA
VALOR VALOR
ESPECIFICAÇÃO
(MODELO) UNITÁRIO TOTAL
Caminhão 0 km, especificações de
fabrica, cabine avançada com estrutura e revestimento em aço, geren-
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02

03

UND

ciamento eletrônico, motor 4 cilindros, 180 CV, transmissão com 5
marchas a frente sincronizadas e 1 a
ré, direção hidráulica, diferencial
reduzido, freio a ar, tambor na dianteira e traseira, freio motor, suspensão dianteira e traseira por molas
semi-elípticas, volume de abastecimento 275 litros, PBT de 15 Toneladas.
Adaptado com Coletor Compactador de Lixo, capacidade para 10 m3,
01 calha de chorume, 01 giroflex,
01 alarme de ré, Tomada de força,
tudo
conforme
Normas
DENATRAN.
Caminhão 0 km, especificações de
fabrica, cabine avançada com estrutura e revestimento em aço, motor 4
cilindros, gerenciamento eletrônico,
com potência mínima de 170 CV de
potência, transmissão com mínimo
de 5 marchas a frente sincronizadas
e 1 a ré, direção hidráulica, suspensão dianteira e traseira por molas
semi-elípticas, suspensão traseiras
com molas auxiliares parabólicas,
diferencial reduzido, freio a ar,
tambor na dianteira e traseira, freio
motor, Capacidade Máxima de Tração (CMT) de 23.000 kg, volume
de abastecimento 275 litros, PBT
de 13 Toneladas.
Adaptado com caçamba basculante
de no mínimo 6/8m3, tomada de
força instalada, reforço de molas,
pára-choque traseiro, tudo conforme normas DENATRAN.

Leia-se:
ITEM QUANT. UNID.

01

01

UND

MARCA
VALOR VALOR
ESPECIFICAÇÃO
(MODELO) UNITÁRIO TOTAL
Caminhão 0 km, especificações de
fabrica, cabine com estrutura em
aço, injeção eletrônica, motor no
mínimo 4 cilindros, no mínimo 170
CV, transmissão com 5 marchas a
frente sincronizadas e 1 a ré, direção hidráulica, diferencial reduzido,
freio a ar, tambor na dianteira e traseira, freio motor, suspensão dianteira e traseira por molas parabólicas, semi-elípticas ou trapezoidais,
PBT de no mínimo 13 Toneladas.
Adaptado com Coletor Compactador de Lixo, capacidade para 10 m3,
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02

03

UND

01 calha de chorume, 01 giroflex,
01 alarme de ré, Tomada de força,
tudo
conforme
Normas
DENATRAN.
Caminhão 0 km, especificações de
fabrica, cabine com estrutura em
aço, motor no mínimo 4 cilindros,
injeção eletrônica, com potência
mínima de 170 CV, transmissão
com mínimo de 5 marchas a frente
sincronizadas e 1 a ré, direção hidráulica, suspensão dianteira e traseira por molas parabólicas, semielípticas ou trapezoidais, diferencial
reduzido, freio a ar, tambor na dianteira e traseira, freio motor, Capacidade Máxima de Tração (CMT) de
23.000 kg, PBT de no mínimo 13
Toneladas.
Adaptado com caçamba basculante
de no mínimo 6/8m3, tomada de
força instalada, reforço de molas,
pára-choque traseiro, tudo conforme normas DENATRAN.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no site da Prefeitura (www.novavenecia.es.gov.br) ou pelo
telefone (27) 3752-9004.
Nova Venécia – ES, 01 de abril de 2011.

ELSON LUIZ SCHNEIDER
PREGOEIRO
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