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5070029

Código

UN

Unid

............................................................................

............................................................................

............................................................................

VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS MÍN. 30 LUGARES - Veículo tipo Micro-Ônibus

mínimo 30 lugares, auxiliar,  motorista e 02 lugares para cadeirantes (com

acessibilidade). zero Km, Diesel, ano e modelo igual ou posterior a data do pedido,

direção hidráulica, com ar condicionado central, cabinado, Número de portas 01

(acesso de passageiros), motor no mínimo 150 CV, com 5 marchas a frente e uma à

ré, tração traseira, compartimentos de bagagens externas e internas, poltronas

reclináveis rodoviárias com revestimento em tecido, inclusive para o segundo

motorista, cortinado em todas as janelas, Sistema de som com microfone, janelas com

opção de abertura deslizante rodoviária montadas em molduras de borrachas e com

vidros fumê, capacidade mínima de combustível para 200 litros, tanque de combustível

em material plástico, garantia não inferior a 1 ano. (05-07-0029)

Especificação

Estado:

Inscrição Estadual:

Prazo Entrega/Exec.:

.............

.............................................................

.............................................................

1,000
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..........................................
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............................................................................................................................................................................
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..........................................

...................................................................

...................................................................
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Preço Unitário

53/2019

25/06/2019

27/06/2019

Preço Total

Folha:  2/3

2 5080103 UN

MOTONIVELADORA NOVA - Motoniveladora, nova, zero hora, com as seguintes

características mínimas, motor a diesel, turbo alimentado, 6 cilindros, com potência

líquida na menor faixa de 165 HP, com gerenciamento eletrônico, com TIER III, da

mesma marca do fabricante ou do grupo do fabricante do equipamento ofertado,

transmissão automática, com sistema de conversor de torque, com bloqueio e

desbloqueio integrado, sistema direcional com chassi articulado de acionamento

hidráulico com ângulo de articulação mínimo de 25° para esquerda ou para direita,

lâmina com deslocamento lateral e hidráulico e padrão para operação de talude a 90°,

lâmina com deslocamento lateral e angular acionados hidraulicamente com dimensões

mínima de 3.600mm x 622mm x 19mm, elevação máxima do solo de mínimo 400mm,

controles totalmente hidráulicos, direção hidrostática, pneus de bitola mínima de 14 x

24 - 20 Lonas, com sulco de no mínimo 23mm, com aro frisado 3 peças, cabine

fechada tipo ROPS/FOPS, com ar condicionado original de fábrica, limpador de

para-brisa dianteiro e traseiro com lavador, um espelho retrovisor interno e 2 externos,

com cortina quebra sol traseira, com 2 faróis frontais, faróis de trabalho e 2 faróis

traseiros, luzes indicadores de direção dianteiras e traseiras, com banco do operador

com suspensão, com cinto de segurança, painel de instrumentos com sistema de

monitoramento eletrônico, extintor de incêndio, equipado com ripper traseiro com

acionamento hidráulico e com 5 dentes, com garantia de no mínimo 1.000 horas de

trabalho, catálogo de peças e manual do operador em português, peso operacional

mínima de 15.000 Kg. (05-08-0103)

2,000                                                                                                       

3 5080104 UN

MINI CARREGADEIRA NOVA - Mini carregadeira, nova, zero horas de uso, cabine

fechada, ar condicionado, tipo ROPS/FOPS. Motor diesel 04 cilindros turbo, sobre

rodas, pneus maciços. Potência líquida mínima de 58HP. Tração tipo 4x4. Peso

operacional de no mínimo 2.800 kg. Garantia mínima de 01 ano. Sistema de

iluminação para trabalho noturno. Equipada com caçamba para terra, com borda

cortante lisa tipo bico de pata e/ou com dentes, e equipada com vassoura coletora.

(05-08-0104)

2,000                                                                                                       

4 5080105 UN

PICADOR DE GALHOS DE ARVORES - Picador de galhos de árvores. Especificação

mínima: motor potência 120 hp;  diesel; 4 cilindros; arrefecimento líquido; peso  2.415

kg; peso guincho 4.500 kg, altura 2.61m largura 2m; comprimento mesa de

alimentação fechada 4,26m - comprimento mesa de alimentação aberta 5,23 m;

Sistema elétrico luzes, parada, seta, traseira, sistema de corte, tambor 50 cm , 50 cm,

velocidade 2000 rpm, laminas facas duas com dupla face reversíveis aço A 8, contra

faca Duas com faces utilizáveis; sistema de alimentação Caixa retangular de

alimentação 30cm x 43 cm, comprimento de mesa, sistema de segurança operacional

trava vermelha, parada, avanço, parada, reverso, cortina de proteção em borracha na

mesma alimentação. Guincho, comprimento corda 45 m, capacidade 907 kg.

(05-08-0105)

1,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............
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53/2019
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Preço Total

Folha:  3/3

5 5080107 UN

ROLO COMPACTADOR  - CILINDRO EM AÇO LISO VIBRATÓRIO ASFÁLTICO: Rolo

Compactador Liso para Asfalto, equipado com 02 cilindros, destinado a compactação

ou compressão do solo asfáltico; equipamento novo, zero quilômetro, fabricado no ano

em curso; peso operacional: mínimo de 1.500 Kg. Motor ciclo Diesel, refrigerado à

água, com as seguintes características: 1) Turbo alimentado ou Aspirado; 2) Potência

líquida: mínima de 20 HP. (05-08-0107)

1,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............

-------------------------------------------------------------------
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