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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 16.01460/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: 037/2019

EMPRESA: BURITI CAMINHÕES LTDA

CNPJ: 84652296/0001-15

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): RUA DA BEIRA  Nº 6711 – LAGOA – PORTO VELHO - RONDÔNIA

TELEFONE/FAX: 69 3216 6000

E-MAIL:

REPRESENTANTE: ADELINO SITON 

CPF: 001.054.902-10

LOTES

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA UNITÁRIO VALOR TOTAL

3 UND 1 R$ 288.500,00 R$ 288.500,00

4 UND 1 R$ 363.000,00 R$ 363.000,00

governo@buriticaminhoes.com.br

VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA CABINE METÁLICA, 0 Km  
(zero quilometro), ano de fabricação 2017 ou mais novo, cor 
Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a 
diesel turbo, com 04 cilindros, potência de 185 CV, 
transmissão com caixa de marchas com 05 (cinco) marchas 
avante e 01 (uma) a ré, tração 4x2, pistola de ar para 
limpeza na cabine, direção hidráulica, PBT de 15.000Kg, 
baterias livres de manutenção, equipado com TANQUE 
NOVO para água com capacidade mínima de 10.000 litros 
para aplicação em caminhão, com quebra onda, motor e 
bomba composto de uma caixa-bomba multiplicadora com 
vazão 70 m³/h e pressão de 90 mca acionada pela tomada 
de força multiplicadora inclusa no conjunto, instalada na 
caixa de cambio do veículo com transmissão através de eixo 
homocinético, chuveiro traseiro e 02 (dois) bicos de pato 
lateral instalado na parte traseira do tanque , 02 (duas) 
mangueiras de 3 (três) polegadas e 10 (dez) metros cada, 
deverá atender todas as exigências do CONAMA e 
PROCONVE P7 e todos os equipamentos obrigatórios e 
itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito 
Brasileiro. Garantia mínima de 12 meses sem limite de 
quilometragem; assistência técnica por empresa 
instalada na cidade de  Porto Velho/RO 
devidamente autorizada pelo fabricante do 
equipamento. primeiro licenciamento e 
emplacamento em Porto Velho, em nome da 
Prefeitura do Município de Porto Velho, com 03 
adesivos de alta resistência, conforme padrão da 
Prefeitura Municipal. Deverá ter registro no 
FINAME.

VW 15.190 
VOLKSWAGEN

CAMINHÃO OFICINA MÓVEL, Veículo novo, 0 km, ano mínimo 
2016, cabine metálica, cor predominante branca, ar 
condicionado, com as seguintes especificações mínimas: 
motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 180 CV, 
injeção eletrônica conforme normas PROCONVE, 
transmissão 4 x 2 com no mínimo de 05 marchas a frente e 
uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg, 
equipado com BAÚ Em alumínio com assoalho em chapas 
de aço carbono 3/16 do tipo xadrez com 6,0 metros de 
comprimento. PORTAS Traseiras, lateral e uma janela. 
ILUMINAÇÃO: Tomadas internas e lâmpadas fixas no teto. 
BANCADA: Composta por gavetas e portas produzidas em 
chapas de aço carbono. Morsa Nº 8, 1 furadeira e 1 
parafusadeira. ARMÁRIO INTERNO: Composto por quatro 
portas produzidos em chapas de aço carbono. GERADOR 
DE ENERGIA: Acionado através da tomada de força do 
caminhão. COMPRESSOR DE AR: 20 pés, tanque com 
capacidade de 250 litros. 175 lb/pol², 12,42 bar. CARRETEL 
PARA AR COMPRIMIDO: Retrátil com 10 metros de 
mangueira de bico. SOLDA ELÉTRICA: Corrente de 
Soldagem 60 a 400 A. Ciclo de Trabalho a 20% 400 A Ciclo 
de Trabalho a 100% 180 A Alimentação 3 x 220/380/440 V. 
Dimensões (AxLxC) 610 x 480 x 740 mm Cabo de bateria. 
SUPORTE DE GASES: Suporte para equipamento e 
cilindros. GUINCHO: Capacidade para 500 kg. OPCIONAIS 
INCLUSOS: Compartimento independente para 
acomodação do gerador e compressor de ar, Variação de 
dimensões dos armários. Prensa hidráulica e macaco 
hidráulico. Garantia mínima de 12 meses sem limite de 
quilometragem; assistência técnica por empresa instalada 
na cidade de Porto Velho/RO devidamente autorizada pelo 
fabricante do equipamento. primeiro licenciamento e 
emplacamento em Porto Velho, em nome da Prefeitura do 
Município de Porto Velho, com 03 adesivos de alta 
resistência, conforme padrão da Prefeitura Municipal. 
Deverá ter registro no FINAME.

VW 15.190 
VOLKSWAGEN
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5 UND 2 R$ 277.900,00 R$ 555.800,00

VALOR TOTAL R$ 1.207.300,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO .......................................................R$ R$ 1.312.869,67

UM MILHÃO, TREZENTOS E DOZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

R$ 1.207.300,00

UM MILHÃO, DUZENTOS E SETE MIL E TREZENTOS  REAIS

R$ 105.569,67

CENTO  CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 8,04%

OITO VIRGULA ZERO QUATRO PORCENTO

                                                  Porto Velho – RO, 24 de setembro de 2019

                          LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

                         MEMBRO EQUIPE DE PREGÕES – SML

CAMINHÃO BASCULANTE, Veículo novo, 0 km, ano mínimo 
2017, cabine metálica, cor predominante branca, ar 
condicionado, com as seguintes especificações mínimas: 
motor diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima de 180 CV, 
injeção eletrônica conforme normas PROCONVE, 
transmissão 4 x 2 com no mínimo de 05 marchas a frente e 
uma à ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg, 
equipado com caçamba basculante de no mínimo 06 m³, 
com acionamento indireto tipo leque, Rádio AM/FM/CD/USB; 
Freios ABS; deverá atender todas as exigências do 
CONAMA, PROCONVE P7 com todos os equipamentos 
obrigatórios e itens de  produção  exigidos  por  Lei  e  pelo  
Código  de Trânsito Brasileiro, com todos os  itens de 
segurança exigidos pelo CONTRAN. Garantia mínima de 01 
ano sem limite de quilometragem, frete incluso até o local 
especificado para entrega. Deverá ter registro no FINAME. 
Faixas reflexivas, 03 adesivos conforme padrão da 
Prefeitura, Equipamentos adicionais: 02 estepes 
sobressalentes com rodas e pneus conforme padrão, sendo 
um dianteiro e um traseiro. Garantia mínima de 12 meses 
sem limite de quilometragem; assistência técnica por 
empresa instalada na cidade de Porto Velho/RO 
devidamente autorizada pelo fabricante do equipamento, 
primeiro licenciamento e emplacamento em Porto Velho, em 
nome da Prefeitura, com 03 adesivos de alta resistência, 
conforme padrão da Prefeitura Municipal. Deverá ter 
registro no FINAME.

VW 15.190 
VOLKSWAGEN

VALOR TOTAL A SER 
CONTRATADO .....................................................................................R$ 

ECONOMICIDADE GERADA NO 
PREGÃO ..............................................................................R$ 


