PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2021 - PR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA
CNPJ: 87.613.055/0001-55
AV. IPIRANGA, 1544
C.E.P.: 98760-000 - Chiapetta - RS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

71/2021
23/04/2021

Processo Licitatório:
Data do Processo:

71/2021
23/04/2021

ANEXO I

Folha: 1/2

(As propostas serão abertas para julgamento às 09:00 horas do dia 05/05/2021).

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ / CPF:
Validade da Proposta:

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................ Estado:
.............
............................................................................ Inscrição Estadual: .............................................................
............................................................................ Prazo Entrega/Exec.: .............................................................

Item

Código

Unid

1

491050001

UN

Especificação

Trator auto propelido usado ano não inferior a 2000, com cabine
fechada e ar condicionado, totalmente revisado e pintura nova, com os
seguintes componentes:
Motor 6 cilindros minimo 230HP remanufaturado conforme norma
ABNT (NBR13032), engate rápido reforçado padrão 6 estrias
universais de diâmetro 1.3/4 de polegada. Sistema acionamento de
trabalho e reversão da (TDP) acionado do posto do operador. Sistema
de liga/desliga (TDP) por embreagem a seco de no minimo 380mm de
diâmetro. TDP com caixa redutora/reversora movida por engrenagens
acopladas na traseira do próprio motor. Pneus novos 18.4-30 na
dianteira e pneus novos 16.7-20 na traseira. Tanque de combustivel
de no minimo 400 litros. Freios auxiliados a ar/hidráulico. Transmissão
com caixa de 03 velocidades à frente e 03 a ré movidas por sistema
hidrostático. Cabine com espaço para 01 acompanhante e com
assento para o mesmo. Cofre do motor e seus periféricos totalmente
vedados nas laterais, superior, traseira, evitando entupimento do
sistema de arrefecimento do motor. Ventilador de arrefecimento do
motor movido por sistema de correias de fácil manutenção. Equipado
com monitor colorido de 7 polegadas (dual), câmera de ré e cano
descarga. Sistema hidráulico de alta pressão com amortecimento para
levante de implemento. Sistema hidráulico de 5 vias de baixa pressão
para componentes do implemento. Sistema de engate rápido dos 3
pontos. Sistema de proteção do motor que desliga o mesmo antes de
danifica-lo, por baixa pressão de lubrificação ou exceder o limite
máximo de temperatura. Faróis de iluminação dianteira e sinalização

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

Preço Unit. Máximo
467.666,6600

Quantidade

E-mail:
...................................................................
Contato: ...................................................................
Telefone:
..........................................
Fax:
..........................................
Condições de Pagamento: ..........................................
Marca Oferecida

1,000

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor
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Preço Total
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máximo de temperatura. Faróis de iluminação dianteira e sinalização
conforme norma vigente. (49-105-0001)

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

Preço Unit. Máximo

Quantidade

Marca Oferecida

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