
 

 

VALOR DE REFERÊNCIA 

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO VALOR MÉDIO 

01 01 UNID 

 

Caminhão novo zero quilometro, tração 6 x 4, com motor diesel, 

potência mínima de 270 cv, ano/modelo mínimo 2019/2019, 

câmbio manual de no mínimo 09 marchas à frente e 01 à ré, cabine 

metálica avançada, ar condicionado, banco do motorista com 

suspensão pneumática, pneus 275/80R22.5, com caçamba 

basculante stander com capacidade para 12 m³, dimensões; 4800 x 

2500 x 1050mm, cilindro hidráulico frontal, sistema hidráulico 

completo, acionamento elétrico pneumático no interior da cabine, 

dispositivos de segurança, assoalho em chapa mínima de 6,35 mm, 

laterais e frontal em chapa mínima de 4,76 mm, colunas laterais 

quadradas, caixa de carga cantos arredondados, chassi da caixa e 

sobre chassi em viga “U” de no mínimo 8.00 mm, tampa traseira 

basculante e abertura lateral, para lamas envolventes em aço com 

tapa barros, protetores laterais, para choque traseiro móvel, aba de 

proteção da cabine, caixa para ferramentas, barril para agua, 

sistema elétrico, pintura acabamento em tinta PU na cor solicitada 

e demais componentes de montagem conforme norma CONTRAN.  

R$ 376.666,67  
 

02 01 UNID Caminhão novo zero quilometro, tração 6 x 4, com motor diesel, 

potência mínima de 270 cv, ano/modelo mínimo 2019/2019, 

câmbio manual de no mínimo 09 marchas à frente e 01 à ré, cabine 

metálica avançada, ar condicionado, banco do motorista com 

suspensão pneumática, pneus 275/80R22.5. Entregue no chassi. 

R$ 322.666,67  
 

03 01 UNID Prancha sobre chassi para transporte de maquinas pesadas em 

geral, comprimento; 8500 mm x 3000 mm, rampa traseira com 

acionamento hidráulico, assoalho em madeira de 2”, trilho central 

em chapa xadrez, chassi em viga “ U “ de no mínimo 6,35 mm de 

espessura, perfil lateral em viga “U” de no mínimo 6,35 mm x 200 

mm, 50 mm mais alto que o assoalho, argolas para amarração de 

carga, travessas passantes no assoalho a cada 450 mm, protetor de 

cabine, protetores laterais, para lamas com tapa barros, sistema 

elétrico, pés de apoio traseiro hidráulico, tratamento por jato de 

granalha e fundo anti corrosivo, acabamento em tinta PU na cor 

solicitada, e demais componentes de fabricação conforme normas 

de transito. Produto devidamente instalado no veículo. 

R$ 67.333,33  
 

 


