
 

 

TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 

 

O Prefeito Municipal de Tapejara/RS Sr. Evanir Wolff, no uso de suas atribuições 

legais comunica aos interessados a 1ª Retificação do Edital - Pregão Eletrônico n° 

13/2022, cujo objeto, é a Aquisição de um Caminhão Caçamba Basculante Traçado 

6x4, ano 22/22, referente ao Convênio/Mapa nº 914962/2021, cadastrado na 

Plataforma +Brasil nº 53056/2021, sendo: 

 

1.Fica alterado a ementa (1ª parágrafo) do Edital: 

 

Edital de Pregão Eletrônico para Aquisição de um Caminhão Caçamba Basculante 

Traçado 6x4, ano 22/22, referente ao Convênio/Mapa nº 914962/2021, cadastrado na 

Plataforma +Brasil nº 53056/2021. 

 

2. Fica alterada a data do Envio de Propostas/Documentos: ATÉ ÀS 08H E 

59MIN DO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. 

 

3. Fica alterada, a Descrição do Objeto no item nº 01 – DO OBJETO e subitem 

nº 1.1: 

1. DO OBJETO:  

1.1 Constitui objeto da presente licitação a Aquisição de um Caminhão 

Basculante Traçado 6x4 ano 22/22, referente ao Convênio/Mapa nº 914962/2021, 

cadastrado na Plataforma + Brasil nº 53056/2021, cujas descrições e condições de 

entrega estão detalhadas no Termo de Referência (Anexo I deste edital). 

 

4. Fica alterada, a Descrição do Item nº 2. ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTIDADES do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA EDITAL DE PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 13/2022: 

 

Caminhão caçamba basculante, tração 6x4, novo, 0 km, com as seguintes 

características mínimas: ano de fabricação e modelo mínimo 2022/2022, truck; tração 

mínima 6x4; distancia entre eixo mínima de 3,50 mm, motor movido a óleo diesel; com 

potencia mínima de 256cv; com cambio manual e/ou automatizado; direção hidráulica; 

cabine com no mínimo ar condicionado quente e frio original de fabrica; vidros 



elétricos; computador de bordo; com rodas e pneus 275/80 R22,5 16 lonas; veiculo na 

cor branca; coluna de direção ajustável; banco do motorista com suspensão a ar; freio 

de serviço a tambor nas 04 rodas, com sistema ABS/EBD/ASR ou ATC; freio a motor; 

freio estacionário; alarme de ré; com tacógrafo, com PBT mínimo de 23.000kg, 

equipado com caçamba basculante, com capacidade mínima de 12m³; sistema de 

levante hidráulico com 01 cilindro frontal; pintura de fundo anticorrosiva e acabamento 

em tinta sintética industrial na cor do caminhão; com fundo arredondado, laterais com 

reforço tipo costela, reforço traseiro na parte inferior e nas laterais da caixa do tipo 

costela, com caixa de ferramentas; com para-lamas; escada frontal, barrica d'agua; 

para choque padrão CONTRAN; faixas refletivas e demais itens de produção e 

acessórios exigidos pela legislação de transito.. 

 

5. Fica alterado, o Objeto e Descrição do ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

COMERCIAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022: 

 

Objeto: Aquisição de um Caminhão Basculante Traçado 6x4 ano 22/22, referente ao 

Convênio/Mapa nº 914962/2021, cadastrado na Plataforma + Brasil nº 53056/2021, 

cadastrado na Plataforma +Brasil, conforme descrição abaixo. 

 

Descrição: Caminhão caçamba basculante, tração 6x4, novo, 0 km, com as seguintes 

características mínimas: ano de fabricação e modelo mínimo 2022/2022, truck; tração 

mínima 6x4; distancia entre eixo mínima de 3,50 mm, motor movido a óleo diesel; com 

potencia mínima de 256cv; com cambio manual e/ou automatizado; direção hidráulica; 

cabine com no mínimo ar condicionado quente e frio original de fabrica; vidros 

elétricos; computador de bordo; com rodas e pneus 275/80 R22,5 16 lonas; veiculo na 

cor branca; coluna de direção ajustável; banco do motorista com suspensão a ar; freio 

de serviço a tambor nas 04 rodas, com sistema ABS/EBD/ASR ou ATC; freio a motor; 

freio estacionário; alarme de ré; com tacógrafo, com PBT mínimo de 23.000kg, 

equipado com caçamba basculante, com capacidade mínima de 12m³; sistema de 

levante hidráulico com 01 cilindro frontal; pintura de fundo anticorrosiva e acabamento 

em tinta sintética industrial na cor do caminhão; com fundo arredondado, laterais com 

reforço tipo costela, reforço traseiro na parte inferior e nas laterais da caixa do tipo 

costela, com caixa de ferramentas; com para-lamas; escada frontal, barrica d'agua; 

para choque padrão CONTRAN; faixas refletivas e demais itens de produção e 

acessórios exigidos pela legislação de transito. 



6. A nova data de abertura das propostas será no dia 22/06/2022 às 

09h00min. 

7. Ficam mantidas as demais disposições do Edital do Pregão Eletrônico 

nº 13/2022. 

 

 

Tapejara RS, 02 de junho de 2022. 

 

 

 

EVANIR WOLFF 

Prefeito Municipal de Tapejara 


