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ANEXO I - (LOTES)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Av. Evandi Américo Comarela, 385 -  Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Pregão Presencial Nº 000043/2019

13/06/2019   12:30

002614/2019

Expedição: 30/05/2019

Processo:Modalidade/Nº:

Abertura:

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 01

00001

CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO
0KM 2019 C/ AR CONDICIONADO - NOVO, 0KM, Ano
2019 de fabricação; Potência de no mínimo 180 CV;
Turbo intercooler ou turbocooler; Direção hidráulica;
Câmbio de 06 velocidades à frente e 01 à ré, com eixo
de dupla velocidade (reduzido), Tacógrafo eletrônico
semanal; PBT homologado de no mínimo 14.500KG,
capacidade máxima de tração (CMT) de até 27000kg,
com bico de ar de limpeza da cabine com 3 metros de
cabo, tanque de combustível de no mínio 210 litros, 07
pneus 275/80 - R22,5, vidros verdes, feixes de molas
dianteiros e traseiros com amortecedor, tapetes,
manual de peças, garantia de 12 meses (01 ano) no
mínimo, comprovação de assistência técnica
autorizada pelo fabricante no estado do espírito
santo, através de carta de exclusividade. CAÇAMBA
COLETORA COMPACTADORA DE LIXO DE 10 M³ de
carga traseira, com os seguintes acessórios: 01
calha de chorume de 95 litros acima, 01 giroflex, 01
iluminação praça de carga, 01 proteção lateral de
cada lado, 01 alarme de ré, 01 dispositivo inferior para
basculamento container metálico 0,8 a 1,8 m³,
proteção das lanternas, tomada de força compatívrl
entre caminhão e o coletor de lixo, cocho com
capacidade e no mínimo 1,80 m³, plataforma traseira
para 4 (quatro) pessoas, relação de compactação de
no mínimo 4:1, com corrimao superior e lateral, pintura
em cores das PMVNI (incluso adesivos, logomarcas,
numeração e arte)

1,0UND00036192

1,0Quantidade Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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