Sistema de Licitação v-1.35

PREGÃO 027/2017
DATA DA LICITAÇÃO: 20/07/2017
Nº DA COMPRA: 0347/2017
PROCESSO Nº 000/00002624/2017
DATA: 20/04/2017
FLS...............

RELAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS ITENS GANHOS POR FORNECEDOR

Nº DA REQUISIÇÃO: 0136/2017
Nº do Registro: 0025/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
ERRO: F_plug_microcis() - READ_NOME_CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

PASS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

1. 2320.001.0001.007 - CAMINHÃO - CAMINHÃO COMPACTADOR ESPECIFICAÇÕES DO CAMINHÃO: Ano / Modelo: atual/atual;
Motor: Diesel, Turbo, 04 cilindros em linha, mínimo 180CV, sistema
de injeção eletrônica; Transmissão: Manual por alavanca no
assoalho, mínimo 06 marchas à frente e 01 à ré (sincronizadas);
Embreagem: Acionamento hidráulico, material orgânico (sem
chumbo); Suspensão Dianteira: Eixo rígido em aço forjado, com barra
estabilizadora, feixe de mola semi - elíptica, amortecedores
telescópicos, hidráulicos de dupla ação; Suspensão Traseira: Eixo
rígido em aço estampado, feixe de molas principal semi-elíptica e
auxiliar parabólicas, Direção: Hidráulica; Freios de serviço: Duplo
circuito a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras; Freio motor:
Acionamento eletropneumático; Peso bruto total (aproximado): 16.000
Kg. ESPECIFICAÇÕES DA CAÇAMBA: Caçamba coletora
compactadora de lixo de carga traseira com no mínimo 15 metros
cúbicos de lixo compactado e com o mínimo de 1,80 metros cúbicos
na praça de carga, com taxa de compactação mínima de 5:1, por
placa acionada por cilindros hidráulicos, descarga efetuada por painel
ejetor acionado por cilindro telescópico de duplo efeito, acionamento
manual por alavancas, aceleração automática, travas manuais da
porta, calha (caixa) de chorume de no mínimo 100L, sistema de
vedação para evitar vazamento de chorume, dispositivo para
contêiner e lifter, estribo de operação amplo com capacidade de até 4
pessoas, e corrimão de segurança em toda a extensão e barras de
apoio nas laterais, alerta de carga, luz na praça de carga, tomada de
força para câmbio mecânico com acionamento pneumático,
iluminação na praça carga, pintado na cor do cliente, montado e
instalado.

Versão: 1.35

Marca / Modelo

Medida

UN

Qtde

Preço

Preço Total

3 115.000,000

345.000,00

Total por Grupo:

345.000,00

Total por Fornecedor:

345.000,00

Total Geral:

345.000,00
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