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CNPJ / CPF:

Cidade:

Validade da Proposta: .............................................................

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

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

Condições de Pagamento:

Fax:

Telefone:

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

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

Item Código Unid Marca Oferecida Preço Unitário Preço Total

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

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

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

UN498600021                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

Carroceria aberta, plataforma tipo Prancha, nova, sob chassi para
transporte de máquinas instalada em veículo Ford cargo 2226, com
medida mínima de 8,00 metros de comprimento total e 2,80 metros de
largura útil total, longarinas em chapa 9,50mm, viga "U" de 250mm de
lateral (alma) e 80mm de aba; mãos francesas em chapa 6.35 de
espessura, soldadas nas laterais das longarinas, com solda mig. com
intervalos de 350mm; travessas internas das longarinas em chapa
6.35 de espessura, encaixadas nas longarinas com distância de
350mm; laterais da carroceria em viga "U", em chapa 6.35 de
espessura com lateral (alma) de 170mm e 40mm de aba; quatro
pontos de amarração em cada lado; assoalho com madeira de lei com
espessura mínima de 40mm, com dois encaixes no assoalho para os
pneus da máquina; inclinação traseira com 1,20 metros de
comprimento, fechada em chapa 4.75 de espessura, com travessas
para tração da máquina; rampa traseira de acesso com 800mm de
largura e 2,40 metros de comprimento, com acionamento hidráulico;
duas patolas móveis para auxílio na traseira para carregamento; placa
traseira de excesso lateral; frontal da prancha fechada na altura de
60cm, com estrutura em viga "U", na altura da cabine; plataforma
para capacidade técnica de no mínimo 17 toneladas de carga; sistema
elétrico e acionamento hidráulico do equipamento (prancha) instalado;
faixas refletivas laterais, instalação elétrica e sinaleiras laterais
conforme CONTRAN; para-lamas e apara-barros; proteção lateral para
motoqueiro homologado; para-choque traseiro homologado conforme
normas CONTRAN; adequação da traseira do chassis do caminhão
para instalação da prancha e pintura total do chassis e rodas na cor
solicitada. (49-86-0002)

Preço Unit. Máximo

34.000,0000 1,000

Quantidade

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor

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



CNPJ:

C.E.P.: 98760-000

87.613.055/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA                 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. IPIRANGA, 1544

Chiapetta - RS

Nr.:  15/2019 - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Licitatório:

Data do Processo:

49/2019

14/03/2019

49/2019

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.: 14/03/2019

-

Folha:  2/2

Item Código Unid Especificação Marca Oferecida Preço Unitário Preço TotalPreço Unit. Máximo Quantidade

 ANEXO I

solicitada. (49-86-0002)

-------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor

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


