
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01/2022 

EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2022 
 

RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL DO PREGÃO Nº 29/2022 MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro, 
Coronel Freitas - SC, através do Prefeito Municipal, com o objetivo de garantir a observância do 
princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração TORNA PÚBLICO, 
que promoveu alterações no edital do Processo Licitatório nº 46/2022, Edital de Pregão Eletrônico  
nº 29/2022. 
 
1 – DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL: 

 
1 - PREÂMBULO 
 

1.1 - O Município de Coronel Freitas, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
Av. Santa Catarina, Coronel Freitas, SC - CEP 89840000, através do Prefeito Municipal, DELIR 
CASSARO TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma 
ELETRÔNICO, no dia 14/07/2022, às 08:30, para possível aquisição dos objetos indicados no 
item 2 deste instrumento. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e será 
processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 
2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013 (Lei Registro de preço),  da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 
2014, Decreto Municipal nº 5.300 de 14 de abril de 2010, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Lei 6.729/79 art. 2° II, § 1° “a” 1, suas respectivas alterações e demais 
legislações aplicáveis, bem como as condições a seguir estabelecidas. 

 
 
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO: 

Recebimento das propostas: do dia 15/06/2022 a partir das 15:00h até o dia 14/07/2022 às 
08:29h. 
Limite para impugnação ao edital: até o dia 11/06 às 16:45h. 
Abertura das propostas e início da sessão de disputa de lances: dia 14/07/2022 às 08:30h. 

 

DATA, HORA e LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: o Edital está disponível 

na íntegra no endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas 

(www.portaldecompraspublicas.com.br) e do Município de Coronel Freitas 

(www.coronelfreitas.sc.gov.br), ou poderá ser solicitado através do e-mail: 

depcompras@coronelfreitas.sc.gov.br. 

 
 

mailto:depcompras@coronelfreitas.sc.gov.br.


 
2 - ALTERAÇÃO DO OBJETO  

 
Fica alterada a descrição do item 01 do objeto, estando correta como segue: 

 
A presente licitação tem como objeto AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO ZERO KM, 6X4 PARA A SECRETARIA 
DE AGRCULTURA, PROPOSTA Nº 517552/2021, CONVÊNIO/MAPA Nº 910311/2021. Entende-se por 
veículo zero km aquele cuja nota fiscal é emitida em nome do município de Coronel Freitas/SC da 
mesma forma possibilitando o primeiro emplacamento em nome do município de Coronel Freitas/SC 
conforme descrição e  quantitativos a seguir: 
 

Item Produto Quantidade Unidade Preço 

Unit. 

Máximo 

1 CAMINHÃO NOVO O KM, ANO MODELO 2022/2022, COM 
TRAÇÃO 6x4. Com as seguintes especificações mínimas 
cor predominante  Branca;  Com duas portas (motorista e 
passageiro);  Com os equipamentos obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN.  Altura mínima de 2.800 [mm]; 
Comprimento total mínimo de 7.500 [mm]; Distância 
mínima entre eixos (1º ao 3º eixo) de 3.650 [mm].  Peso 
bruto total (PBT) não inferior à 23.000 [kg]; Capacidade 
máxima de tração (CMT) não inferior à 40.000 [kg]. Motor  
com no mínimo 6 (seis) cilindros;  Potência  igual ou 
superior a 270 [cv];  Torque máximo igual ou superior a 
1.050 [Nm]; Sistema de injeção eletrônica de combustível;  
Transmissão Manual, automática ou automatizada de, no 
mínimo, 6 (seis) velocidades à frente e 1 (um) à ré. 
Direção Elétrica, hidráulica ou eletro-hidráulica. 
Combustível: óleo diesel;  Capacidade mínima do tanque 
de combustível de 200 (duzentos) litros. Padrão de 
emissões - Proconve P-7. Freio motor tipo válvula 
borboleta;  Freio de serviço a tambor;  Freio de 
estacionamento por molas acumuladoras;  Freio com 
Sistema Anti-Bloqueio (ABS); Distribuição Eletrônica de 
Frenagem (EBD ou equivalente). Chassi em aço, perfil tipo 
escada, aparafusado e rebitado.  Suspensão dianteira com 
amortecedores hidráulicos de dupla ação, molas semi-
elípticas ou parabólicas e barra estabilizadora;  Suspensão 
traseira com feixe de molas semi-elípticas, parabólicas ou 
trapezoidais. Rodas e Pneus novos condizentes com as 
dimensões do caminhão e especificações do modelo com 
pneu sobressalente (step) (fixado na estrutura do 
caminhão) . Cabine do tipo avançada (curta) e com teto 
baixo;  Capacidade para pelo menos 2 (dois) ocupantes; 
Equipados com  Alarme sonoro de marcha ré;  Equipado 
com sinto de segurança de 3 (três) pontos.  Ar-
condicionado;  Controle elétrico ou manual dos vidros e 

1 UNIDADE R$  

587.566,70 



 
travas das portas; Assento ergonômico do motorista com 
suspensão a ar;  Tacógrafo e Ferramentas usuais e todos 
os itens de série, conforme catálogo comercial do 
produto. Garantia total do caminhão pelo período mínimo 
de 12 (doze) meses sem limite de quilômetros, a contar de 
efetivo recebimento pelo Contratante.  Assistência 
Técnica Autorizada em uma distância não superior a 50 
km da sede do município licitante. 
 

 
 

 3 - ALTERAÇÃO DO ANEXO “I” 
 
 
Fica alterada a descrição do item 01  ANEXO “I”, estando correta como segue: 
 

Item Produto Quantidade Unidade Preço 

Unit. 

Máximo 

1 CAMINHÃO NOVO O KM, ANO MODELO 2022/2022, COM 
TRAÇÃO 6x4. Com as seguintes especificações mínimas 
cor predominante  Branca;  Com duas portas (motorista e 
passageiro);  Com os equipamentos obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN.  Altura mínima de 2.800 [mm]; 
Comprimento total mínimo de 7.500 [mm]; Distância 
mínima entre eixos (1º ao 3º eixo) de 3.650 [mm].  Peso 
bruto total (PBT) não inferior à 23.000 [kg]; Capacidade 
máxima de tração (CMT) não inferior à 40.000 [kg]. Motor  
com no mínimo 6 (seis) cilindros;  Potência  igual ou 
superior a 270 [cv];  Torque máximo igual ou superior a 
1.050 [Nm]; Sistema de injeção eletrônica de combustível;  
Transmissão Manual, automática ou automatizada de, no 
mínimo, 6 (seis) velocidades à frente e 1 (um) à ré. 
Direção Elétrica, hidráulica ou eletro-hidráulica. 
Combustível: óleo diesel;  Capacidade mínima do tanque 
de combustível de 200 (duzentos) litros. Padrão de 
emissões - Proconve P-7. Freio motor tipo válvula 
borboleta;  Freio de serviço a tambor;  Freio de 
estacionamento por molas acumuladoras;  Freio com 

1 UNIDADE  



 
Sistema Anti-Bloqueio (ABS); Distribuição Eletrônica de 
Frenagem (EBD ou equivalente). Chassi em aço, perfil tipo 
escada, aparafusado e rebitado.  Suspensão dianteira com 
amortecedores hidráulicos de dupla ação, molas semi-
elípticas ou parabólicas e barra estabilizadora;  Suspensão 
traseira com feixe de molas semi-elípticas, parabólicas ou 
trapezoidais. Rodas e Pneus novos condizentes com as 
dimensões do caminhão e especificações do modelo com 
pneu sobressalente (step) (fixado na estrutura do 
caminhão) . Cabine do tipo avançada (curta) e com teto 
baixo;  Capacidade para pelo menos 2 (dois) ocupantes; 
Equipados com  Alarme sonoro de marcha ré;  Equipado 
com sinto de segurança de 3 (três) pontos.  Ar-
condicionado;  Controle elétrico ou manual dos vidros e 
travas das portas; Assento ergonômico do motorista com 
suspensão a ar;  Tacógrafo e Ferramentas usuais e todos 
os itens de série, conforme catálogo comercial do 
produto. Garantia total do caminhão pelo período mínimo 
de 12 (doze) meses sem limite de quilômetros, a contar de 
efetivo recebimento pelo Contratante.  Assistência 
Técnica Autorizada em uma distância não superior a 50 
km da sede do município licitante. 
 

 
 
4– DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL 
 
Permanecem em vigor e, sem alteração as demais cláusulas do Edital do Pregão 29/2022. 
 
Coronel Freitas-SC, 04 de julho de 2022. 

 
 
 
 

DELIR CASSARO 
Prefeito Municipal 


