
TOTAL DO PROCESSO:   644.800,00

Item: 1

Descrição: CAMINHÃO, TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO 0km, com cabine avançada toda em aço para 3 
ocupantes, cinto de segurança, direção hidráulica, iluminação interna e externa, demais exigências pelo CONTRAN; 
Pbt 13.500 á 16.000kg; prefe-rencialmente 16.000kg, movido a diesel; cor branca; 4 cilindros; potencia máxima 185 á 
210 cv; cambio manual c/ no mínimo de 06 marchas a frente e uma a ré; suspensão dianteira e traseira com molas 
parabólica, já c/ reforço; amortecedores de barra estabilizadora; tração trazeira; utilização de freios pneumático tipo S-
CAM na traseira; tanque de combustivel de 275l; utilização de ARLA 32 Capacidade de 50l. Coletor modelo tipo 
CP4000-12m³ - características técnicas: lateral lisa; com capacidade volumétrica de 12m³ de lixo compactados na 
caixa; com boca de carga 1,85m³; calha de captação de chorume proveniente do lixo com drenos laterais de 200 litros 
chapa 1/8”; furgão com laterais lisas calandradas sem emendas transversais, confeccionados em aço de alta 
resistência e espessura de 3/16” (4,76 mm); teto do furgão confeccionados em aço de alta resistência espessura 3/16” 
(4,76 mm); assoalho do furgão confeccionados em aço de alta resistência espessura 3/16” (4,76 mm); chassi em aço 
de alta resistência e espessura de 1/4" (6,35 mm); tampa traseira em aço de alta resistência espessura do cocho e 
laterais inf. de 1/4” (6,35 mm); laterais da traseira superior espessura 3/16” (4,76 mm); processo de compactação 
através de 2 (duas) placas de aço (transportadora/ compactadora); acionamento do escudo pelo sistema Ejeção; Painel 
ejetor “em aço de alta resistência e espessura de 3/16” (4,6 mm) construído com cantoneiras de 1/4" (6,35 mm) 
acionado por cilindro hidráulico telescópico de quatro estágios-dupla ação com hastes cromadas; praça de carga de 
1,85m³; soldas externas contínuas, processo MIG; reforço na região de fixação de traseira com furgão; suporte de pára-
barro e pára-barro de borracha; guias internas da traseira para acoplamento no furgão; suporte de pás e vassouras; 
fechamento traseiro do chassi do caminhão; comandos manuais por alavancas com sistema de parada e reversão do 
ciclo de compactação; cilindros hidráulicos de compactação de transportador de dupla ação com amortecimento 
hidráulico; patins revestidos c/ polímero-UHWM; travamento da porta traseira com o baú com trava manual; 
compactação com índice de 4:1; comando traseiro com amortecimento; cilindros c/ hastes cromadas; bar

Quantidade: 1 Valor Unit.: 349.800,00

Unidade: UN

Total Item: 349.800,00

Marca: IVECO Modelo: TECTOR 17.280

Quant.: 1 Total: 349.800,00LOTE 1 349.800,00Num: 051

EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS 
LTDA

05.163.253/0001-08 349.800,00

Item: 1

Descrição: VEÍCULO, OKM, TIPO CAMINHÃO C/ CAÇAMBA BASCULANTE, capacidade 5m³, cabine avançada toda 
em aço, Pbt 13.200 Kg, movido a diesel, cor branca, 4 cilindros, potencia máxima 186 cv, cambio manual c/ no mínimo 
de 06 marchas a frente e uma ré, escapamento em aço galvanizado, não utiliza ARLA, mais econômico.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 295.000,00

Unidade: UN

Total Item: 295.000,00

Marca: VOLKSWAGEN Modelo: 14190  CAÇAMBA 

Quant.: 1 Total: 295.000,00LOTE 2 295.000,00Num: 031

TRANSRIO CAMINHÕES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES 
LTDA. 

11.726.521/0020-00 295.000,00
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