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58/2021

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.: 01/04/2021

-

Folha:  1/1

 ANEXO I

 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:00  horas do dia  16/04/2021).

CNPJ / CPF:

Cidade:

Validade da Proposta:

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

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

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

Condições de Pagamento:

Fax:

Telefone:

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

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

Item Código Unid Marca Oferecida Preço Unitário Preço Total

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

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

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

UN4910300011                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

Kit silagem novo, com capacidade de produção de no mínimo 50

ton/h, com 04 rolos de alimentação, com afiador automático acionado

do posto do operador, tubo de descarga com acionamento

eletro/hidráulico com rotação de no mínimo 260 graus e com

regulagem de altura, transmissão da força motora através de correias,

engrenagens, polias e correntes e demais componentes necessários,

tubo de descarga posicionado em frente a cabine, sistema que aceite

reversão acionada do posto do operador, sistema cracker multi disco,

com diâmetro externo mínimo de 230mm, posicionado na frente da

cabine para fácil visualização do operador, kit de facas com no mínimo

12 facas fixadas ao volante com diâmetro mínimo do volante de

1000mm, sistema de acionamento da plataforma e rolos

alimentadores por caixa de engrenagem redutora banhada a óleo,

garantia de no mínimo 12 (doze) meses. (49-103-0001)

Preço Unit. Máximo

132.333,3300 1,000

Quantidade

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

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

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

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

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

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

UN4910300022                                                                                                       

Plataforma de colher, nova, com área total de no mínimo 3,1 metros

de largura, responsável pelo corte e recolhimento de silagem

composta por dois discos de tambores de no mínimo 1500 mm de

diâmetro, serra confeccionada em aço alta performance, possuir

sistema que aceite reversão da plataforma e acionado do posto do

operador, sem a necessidade de troca de cardan (TDP), garantia de

no mínimo 12 (doze) meses. (49-103-0002)

76.666,6600 1,000

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

Carimbo e Assitura do Fornecedor

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


