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PROCESSO Nº 017/2020   EDITAL/PREGÃO PRESENCIAL: Nº 013/2020 

Aquisição de Patrulha Mecanizada “Caminhão zero km, carroceria mista” Conforme 

Convênio MAPA Nº 888664/2019, Proposta Nº 005324/2019 -  Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Verissimo MG, conforme as 

especificações detalhadas no Anexo I, que faz parte do Edital. 

 

 

 

 

RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

  A Empresa Deva Veículos Ltda, representada pela representante Sra. 

Keyla Rodrigues Barcelos, solicitou o seguinte esclarecimento: 

 

Pede se esclarecimento / alteração para: 

 

 Número de marchas mínima de 6(sincronizadas) a frente e 1(um) à ré. 

 Peso Bruto total (PBT) mínimo de 4.000kg. 

 

Anexo I  

Item nº 01 – Caminhão 4x2 

 Caminhão zero km; 

 Cor branca; 

 Diesel; 

 Tração traseira; 

 Ano de fabricação 2020, modelo 2020; 

 Cilindrada mínima de 4 cilindros; 

 Tração 4x2; 

 Potencia mínima de 147cv; 

 Números de machas mínima de 5(cinco) a frente e 1(um) a ré; 

 Cabine simples; 

 Ar condicionado; 

 Sistema de direção hidráulica; 

 Sistema de embreagem hidráulica; 

 Capacidade máxima de carga útil + carroceria de 5.000kg. 

 Air bag do motorista e passageiro; 

 Rádio AM / FM, USB, Cartão de memória SD e Bluetooth 

 Garantia mínima de 12 meses da data de entrega. 

 Assistência técnica, raio de 200km da cidade de Veríssimo MG. 
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Resposta:  

 

 Quanto ao número de marchas não será alterada pois a descrição está no 

descritivo do anexo I do edital, Números de machas mínima de 5(cinco) a frente 

e 1(um) a ré, caso a empresa apresente um veículo com número de machas 

maior que o descritivo será aceito a proposta. 

 

 Quando ao PBT, no anexo I do edital, Capacidade máxima de carga útil + 

carroceria de 5.000kg, considerando que O PBT (Peso Total Bruto) é a 

combinação entre: peso do veículo + peso da carroceria + peso da carga. ... É 

somado o peso da carroceria, chassis, motor e componentes mecânicos do 

veículo. O (PBT) será superior a 5.000kg. 

 

 Conclusão: Número de marchas mínima de 6(sincronizadas) a frente e 1(um) à 

ré e Peso Bruto total (PBT) mínimo de 4.000kg, o anexo I do edital não terá 

mudanças, pois a especificação do convênio celebra estes dizeres. 

 

 

   

   

  Veríssimo MG, 21 de Maio de 2020. 

 

 

 

 

 

Carla Betânia Fernandes Silva Ferrari 
Pregoeira  

 

 


