
 

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018 

 

 
 
 
A COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO - COMUR, sociedade anônima de economia mista, 
sediada na cidade de Novo Hamburgo-RS, representada neste ato por seu Diretor-Geral, Sr. Joel Antônio 
da Silva Gross, e por sua Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Joel Enestor Schmidt, através do 
Departamento de Compras e Licitações, mediante Pregoeiro (a), torna públicas as retificações do subitem 
1.1 e do item 2 do edital, bem como os subitens 1.1, 1,2 e 1.3 do Anexo I – Termo de Referência, e a 
supressão do subitem 3.3 do edital do pregão eletrônico nº 006/2018. 

 
[...] 
 
1.1. A sessão pública será realizada no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br, no dia 14 de março de 
2018, com início às 09h00min, horário de Brasília - DF.   

 
[...] 
 
2. OBJETO 

REGISTRO DE PREÇOS visando locação, por hora, de horas/máquina por ano, de até 02 (dois) 
CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E 01 (um) CAMINHÃO MUCK, para trabalhos em vias públicas com podas 
e capinas, com motorista/operador, inclusive fornecimento de combustível, cobertura de seguro e outras 
obrigações (descrito e especificado no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, baseado nas 
requisições de compra 4696/2017, 4692/2017 e 4.813/18). 
 
[...] 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018 
 

[...] 
 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS visando locação, por hora, de horas/máquina por ano de até 02 (dois) 

CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E 01 (um) CAMINHÃO MUCK, para trabalhos em vias públicas com podas 
e capinas, com motorista/operador, inclusive fornecimento de combustível, cobertura de seguro e outras 
obrigações (descrito e especificado no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, baseado na 
requisição de compra 4696/2017, 4692/2017 e 4.813/18). 
 
1.2 DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Item  Qtd  Unid  Descrição  Valor 
Unitário 

Valor Total 

 
 

01 
 

4.224 

Unidades 
de hora 

de 
trabalho 

Locação, por hora, de até 4.224 horas/máquina 
por ano, de ATÉ 02 CAMINHÕES TIPO 
CAÇAMBA para transporte e destinação final de 
resíduos sólidos decorrentes dos serviços de 
capina, roçada e poda nas vias públicas do 
Município de Novo Hamburgo, tais como: terra, 
entulhos, aterro e galhos etc., com 
motorista/operador, inclusive fornecimento de 
combustível, cobertura de seguro e outras 
obrigações. 
 
 

 
 
 
 
R$ 85,00 

 
 
 
 
R$ 359.040,00 

 
 

02 
 

2.112 

Unidades 
de hora 

de 
trabalho 

Locação, por hora, de até 2.112 horas/máquina 
por ano, de CAMINHÃO TIPO MUNCK com cesto 
acoplado para trabalho em altura e carroceria 
fixa ou do tipo basculante, com 

 
 
R$ 108,00 

 
 
R$ 228.096,00 



 

 

 

motorista/operador, inclusive fornecimento de 
combustível, cobertura de seguro e outras 
obrigações. 

      

 
1.3 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
1.3.1 Caminhão tipo caçamba para transporte e destinação final de resíduos sólidos decorrentes dos 

serviços de capina, roçada e poda nas vias públicas do Município de Novo Hamburgo, tais como: terra, 
entulhos, aterro e galhos etc., por hora. 
QUANTIDADE: 02 caminhões, para até 4.224 (quatro mil duzentas e vinte e quatro unidades de 
horas/máquina) 
a) ano e modelo de fabricação: a partir de 2010;  
b) mínimo de 2 (dois) caminhões caçamba à disposição;  
c) motorista, devidamente contratado, sob regime da CLT, pela CONTRATADA; 
d) motor a diesel; 
e) caçamba metálica e acionamento hidráulico, abertura basculante traseira, com capacidade mínima de 
6(seis) metros cúbicos; 
f) estima-se que serão percorridos, mensalmente, 500(quinhentos) quilômetros, para realização dos 
serviços de capina, roçada e poda nas vias públicas no Município de Novo Hamburgo; 
g) a quilometragem deverá ser livre, ou seja, sem qualquer tipo de limitação pré-estabelecida; 
j) equipamento deve estar em perfeito estado de conservação, manutenção e combustível.  
 
1.3.2 Caminhão tipo Munck com cesto acoplado para trabalho em altura e carroceria fixa ou do tipo 

basculante, por hora. 
QUANTIDADE: 01 caminhão, para até 2.112 (duas mil cento e doze unidades de horas/máquina) 
a) ano e modelo de fabricação: a partir de 2010;  
b) capacidade de carga mínima na primeira pega maior ou igual a 2.250 kg;  
c) capacidade de carga mínima no alcance máximo maior ou igual a 530 kg;  
d) alcance hidráulico horizontal mínimo de 7 metros e vertical de 12 metros;  
e) cesto para manutenção de redes aéreas que atenda às normas da NR 12 – trabalho em alturas, com 
controle manual dentro do cesto e controle remoto fora do cesto, como capacidade mínima para 02 (duas) 
pessoas;  
f) carroceria fixa ou do tipo basculante com capacidade mínima de 6m3 (seis metros cúbicos); 
g) iluminação de tráfego: de acordo com a legislação de trânsito;  
h) mínimo de 1 (um) caminhão Munck à disposição;  
i) lonas, cordas e cintas para fixação dos itens a serem transportados:  
j) equipamento deve estar em perfeito estado de conservação, manutenção e combustível.  
 

 
 
Novo Hamburgo, 20 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 
Joel A. da S. Gross    Joel Enestor Schmidt  
Diretor-Geral     Diretor Administrativo Financeiro 


