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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

 
O Município de Bernardo Sayão - TO, por intermédio da Secretaria Municipal 

de Administração, mediante Pregoeiro, designado pelo Decreto Municipal n. ° 0 0 7 /2019 torna 

público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando o PREGÃO 

PRESENCIAL N. °002/2020 do tipo MENOR PREÇO. Objeto: Aquisição de 01 (um) 

coletor compactador de lixo, novo, de fabricação nacional, teto de 

chapa lisa e caixa de descarga com laterais em chapa única lisa 

calandrada e de forma elíptica, reforçada por quadro dianteiro e 

traseiro, garantindo total esquadrejamento de carregamento traseiro, 

com capacidade volumétrica de 10m³ de lixo compactado dentro da 

caixa de armazenagem, praça de carga traseira com capacidade 

volumétrica de 1,85m³ de lixo solto, sistema de descarga do lixo 

através de painel ejetor acionado por cilindro hidráulico telescópico de 

dupla ação, sistema de compactação mecanismo dupla biela e 

executado por 02 (duas) placas de aço (compactadora e 

transportadora) acionadas por 02 (dois) cilindros de dupla ação em 

cada uma, ciclo de compactação efetuado por comando hidráulico 

semiautomático (desarme por detente hidráulico) e acionado por 

alavancas com sistema de segurança que permite parar ou inverter o 

ciclo em qualquer fase, abertura e fechamento da tampa traseira 

efetuada pela ação de 02 (dois) cilindros hidráulicos externos 01 em 

cada lateral de dupla ação e com travamento manual da mesma, 

estribo traseiro fabricado em chapa de aço anti-derrapante e próprio 

para acomodar até 04 (quatro) garis, munido de alças de segurança e 

corrimão lateral e superior, sinalização extrema conforme normas do 
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CONTRAN. De conformidade com as disposições da Lei n. ° 10.520, de 17 de julho de 

2002, Decreto Municipal n. ° 003/2007 e, subsidiariamente a Lei 8.6 6 6, de 21 de junho de 19 9 

3, bem como as condições a seguir estabelecidas. Dia da abertura 12 de Março de 2020 às 09:00 

horas, Sala de Reuniões da Prefeitura.  

 
Maiores informações poderão ser dadas no seguinte endereço: 

 
Bernardo Sayão – TO, aos 02 dias do mês de março de 2020. 

 
 
 

_________________________________________________ 
FRANCISCO MARCILO GOMES DE SOUSA 

Pregoeiro/ Decreto Municipal nº 007/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO –TO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

AV. ANTONIO PESCONI,378 CENTRO CEP: 77755-000 
TELEFONE (63) 3422 1241 

Sites: www.bernardosayao.to.gov.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br  

http://www.bernardosayao.to.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

