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Item Quantidade Unid Preço Unit. MáximoMarcaEspecificação

1 1,000 UN       Caminhão novo 0 km 14/14: - Tração 6x4; - Motor de 275 cv; - 6 __________

Total Preço Máximo

282.500,0000 282.500,0000

  cilindros dotado de sistema de injeção Common Rail; - Adequado as normas 

  de emissão de poluentes Proconve P7, com tecnologia de emissões EGR; - 

  Caixa de 16 (dezesseis) marchas á frente e 02 (duas) a ré; - Embreagem 

monodisco a seco, revestimento orgânico, acionamento hidraúlico assistido a 

    ar; - Suspensão dianteira com molas semielípticas de duplo estágio; - 

  Amortecedores hidráulicos de dupla ação; - Barra estabilizadora normal de 

    série; - Suspensão traseira eixos rígidos motrizes; - Molas semi-

  elípticas invertidas, com ação progressivas; - Direção hidraúlica 

  integral com esferas circulantes; - Pneus dianteiros e traseiros radial 

  com câmara, pneu sobressalente completo; - Freio a ar, tambor nas rodas 

    dianteiras e traseiras com ABS e EBD; - Circuito duplo, independente; - 

  Reservatório de ar; - Freio motor eletro pneumático tipo no cabeçote, 

  acionado pela tecla e comando acoplado ao acelerador; - Bateria 2x (12 v /

       135 ah); - Alternador 80/28 V; - Tanque plástico 275 litros; - 

  Distância entre eixos de 4,80 mm; - Capacidade mínima de carga útil + 

    carroceria 15.400 kg; - Contrle automático de tração; - Cabine avançada 

    basculante confeccionada em chapas de aço; - Vidros verdes; - Quebra 

      sol  externo; - Piloto automático; - Computador de bordo;  - Volante 

    escamoteavel de altura e inclinação; - Longarinas chassi capa dupla;  - 

  Ar condicionado, vidros, travas e espelhos retrovisores elétricos; - 

    Defletor de coluna; - Predisposição para instalação de som; - Esquipado 

com caçamba basculante - Metálica, fabricada e montada sobre o chassi de 

caminhão, com cantos arredondados, capacidade mínima de 12m3. Sistema 

direto com articulação em pinos SAE 1045 cimentados e estrutura em aço A 36,
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 Chassi da caixa de carga Construído em perfil "U" dobrado de 10" esp. A 36 

- 8 mm. E tendo Chassi inferior Construído em perfil "U" dobrado de 8" esp. 

A 36 - 6,5mm com articulação através de mancais e pinos de lubrificação, 

fixação ao chassi do veículo através de grampos. Caixa de carga Construída 

com cantos arredondados, fundo em chapas de aço A 36 de esp. De no mínimo 4,

75 mm e lateral reforçadas com vigas "U" e mão francesas em chapas de aço 4,

75mm A 36. Tampa traseira com abertura basculante e abertura lateral 

fechamento automático em chapas de aço estrutural A 36 espessura 4,76mm, 

reforços de viga "U", protetor para cabine em chapa de aço estrutural A 36, 

com espessura de 3mm e reforços de viga "U" do mesmo material. Com no 

mínimo 11 costelas de 75 mm X 40 mm X 40 mm de abas e calhas de reforço 

intermediarias. Fundo revestido de madeira de 40 mm e Sistema hidráulico 

Dotado de no mínimo 2 cilindro hidráulico central direto de baixa pressão, 

bomba, tomada de força acoplada a caixa de marchas do veículo com 

acionamento pneumático do interior do veículo e reservatório hidráulico 

interligado ao pistão e bomba. (99-01-2921)

2 1,000 UN     Caminhão novo/ 0 km 14/14- Contendo no mínimo: - Tração 4 x 2;  - motor __________ 136.800,0000 136.800,0000

      Diesel;  - Turbo e Intercooler - 150 CV ;  - 04 cilindros;  - Sistema 

de injeção Common Rail com as Normas de Emissões PROCONVE 7 com tecnologia 

    de emissões SCR;  - Transmissão manual;  - Caixa de mudanças - 05(cinco)

 marchas à frente sincronizadas e 01 (uma) á ré; Embreagem mono disco a 

    seco, revestimento orgânico;  - Rodado simples;  - Suspensão dianteira 

  Molas parabólicas;  - amortecedores hidráulicos telescópios e dupla ação 

e barra estabilizadora; - Suspensão traseira eixos rígidos em Motriz, c/ 

  molas semielípticas de ação progressivas;  - Amortecedores hidráulicos 

  telescópios de dupla ação e barra estabilizadora normal de serie;  - 

  Direção hidráulica integral c/ esferas circulantes;  - Pneus dianteiros e 

  traseiros 215/75R17,5 Pneu sobressalente completo;  - Freio Hidráulicos;  

  - Freio a disco na dianteira e tambor na traseira com válvula sensível a 

carga, Tipo Hidráulico servo assistido/circuito independente por eixo freio 

de estacionamento alavanca e cabo atuação nas rodas traseiras acionamento 
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    por uma alavanca no assoalho;  - Bateria 12 v- 100Ah;  - Alternador 90ª-

  14 v;  - Tanque de combustível Plástico capacidade mínima de 80 litros;  

    - Distância entre eixo 3.100 mm;  - Peso Bruto Total (PBT) 5.450 Kg;  

    - Capacidade de carga útil + carroceria 2.800 kg;  - Cabine avançada 

    basculante, confeccionada em chapas de aço;  - vidros verdes;  - Chassi 

tipo Escada longarina, Superfície Retas, Perfil ü, Rebitados e Parafusados. 

- Com Caçamba BASCULANTE DE ABERTURA LATERAL MULTIUSO de 3,0m3; Tipo escada;

 Longarina em perfil U dobrado em chapas de aço de 1/4 de espessura com 

sistema de calha de reforço de espessura de 3/16 travessa em perfil "U" 

dobrado em aço estrutural, de espessura de 3/16 soldados pelo sistema MIG; 

Suporte inferior do cilindro hidráulico fixado em travessas projetadas 

especialmente para trabalhos pesados; Fixada no chassi do caminhão através 

de grampos e chapas. Dotada de sistema hidráulico com 01 cilindros de haste 

cromada de curso de 850mm confeccionado em tubo de aço sem costura e bomba 

de engrenagem para pressão de trabalho adequada, acionada através de tomada 

de força instalada na caixa de câmbio do caminhão; CAIXA DE CARGA 

Confeccionada na metragem de 3,0m3 em aço ASTM A36 com angulo de 

basculamento de 45 graus, sendo as chapas do fundo em aço A36 de 3,00mm de 

espessura, tendo a tampa traseira abertura automática por meio mecânica e 

tipo portão; 01 Tampa lateral cada lado tipo engate rápidos sendo que a do 

lado do carona duas tampas lateral com fueiro central removível fabricada 

em chapas de aço A 36 de 3,00 mm de espessura; Fundo apoiado sobre chassi; 

Para-lamas em chapa de aço com extensão de borracha (Apara-barros); 

Comprimento 3.400mm; Largura 2.200 mm; Altura 450mm; Corote da água; Faixas 

refletivas nas laterais e traseira; Para choque traseiro; Protetor lateral 

nas duas partes conforme legislação; Tratamento de Superfície; Fundo 

anticorrosivo; Pintura em tinta esmalte sintético; Acompanhado toda a 

documentação que se fizer necessária para o cadastramento no IMETRO e 

DENATRAN. (99-01-2922)

3 1,000 UN Conjunto móvel de britagem primária tipo bica corrida para rachão, brita em __________ 359.980,0000 359.980,0000

pó e pedrisco. Construido sobre carreta rodoviária rebaixada de 02 eixos 
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com capacidade de produção de 20 á 55 m³ com abertura mínima de 1" e máxima 

  de 5". Conjunto acionado por grupo gerador de energia.  - 01 alimentador 

vibratório novo  com capacidade mínima de 8,0 m³ construído em chapas de 

aço A36 com no mínimo 3/8" de espessura e perfs estruturais de alta 

resistência com caixa vibratória de 02 eixos excêntricos transversais e 

lubrificação a óleo acionado por motor elétrico mínimo 7,5cv 380/660v com 

trihos reguláveis de 1" a 2  1/2" com 750mm de comprimento, separadora de 

  finos com capaicade de produção de 40 à 120m³ hora. - 01 britador 

primário de mandíbulas novo  construído em chapas de aço A36 (apresentar 

certicado de qualidade do fabricante das chapas é indispesável). Com 

espessura mínima de 1 1/2" com boca recepção mínima de 0,12m² á 0,18m² com 

abertura máxima de 4" e mínima de 1" acionado por motor elétrico de no 

mínimo 30cv d polos 1750rpm 380/660v com proteções dos volantes interno e 

  externo. - 01 transportador de correia nova com no mínimo 10,00m de 

comprimento e 20" de largura, completo, lona de borracha com 3 telas 

sintéticas com conjunto de acionamento com redutor, motor elétrico 5cv, 380/

660v, mancais blindados transmissão polias e correias e torre de apoio e 

  esticadores de nível. - 01 grupo gerador de energia, novo de no mínimo 81-

115kva hibrido, acionado por motor a diesel nacional de 4 cilindros, 

eletrônico, com acelerador eletrônico/automático de potência para eventual 

demanda oscilante de energia, dotado de painel eletro eletrônico. Consumo 

aproximado dentre 8 e 10 litros de combustível por hora. O conjunto devera 

atender normas ambientais de proteção, coleta e armazenamento de produtos 

oriundos de vazamento acidentais com óleos, graxa, liquidos contaminados. O 

grupo gerador devera estar devidamente adaptado dentro de um gabinete 

próprio, com ventilação e respectivos acessos para manutenção. Este 

equipamento devera estar acoplado ao conjunto em translado e separado com 

suportes (pés com tirantes em 'x' de estabilidade) próprios de apoio em 

operação evitando assim a oscilação operacional da carreta nocivo so 

  sistema do gerador. - 01 painel de comando elétrico novo, acomodado em 

armário de metal próprio capacitado para distribuição de energia com chave 
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de partida estrela triângulo (3 rotações) para motor de 30cv com britador, 

contactores, capacitores, reguladores, starts, fusíveis de segurança, 

tomadas para manutenção trifásica e monofásica. Com conversão para 

alteração facilitada em caso de chegar em algum local onde tenha rede 

  elétrica disponível para ser utilizada. - 01 carreta tipo julieta 02 

eixos, nova ano modelo 2014, reforçada, com capacidade para 18 toneladas 

documentada. Dotada de freios de rodagem e estacionários, sinalização 

luminosa, pára-choque em zebra, pára-lamas dentro das normas do CONTRAN. o 

Conjunto deve ser de fácil locomoção para saibreiras diversas do município. 

A carreta/julieta devera conter no mínimo 06 pés de apoio em viga I no 

mínimo 6" tipo cavalete com tirantes em x com terminais de regulagem, com 

regulagem de altura mínima de 200mm para estabilização e suspensão do 

  conjunto em operação. A ADAPTAÇÃO: na parte superior da carreta/julieta 

devera ser reforçada com longarinas de viga I de 6" no mpinimo, tipo 

monobloco do qual todos os equipamentos acima descritos deverão estar 

devidamente adaptados e aparafusados sobre o monobloco reforçado desta 

forma a estrutura do conjunto para melhor absorção dos impactos e vibrações 

durante a operação, fácil manutenção e possível retirada se necessário. O 

espaço vago, após adaptado os equipamentos devera estar assoalhado com 

chapa antiderrapante de aço carbono de 3/16 e tela metálica expandida nos 

pontos de acúmulo de materiais, alambrados de proteção e escada de acesso. 

Todas as dimensões e caraterísticas construtivas deverão estar adequadasa 

  norma NR12 em vigor. No tocante a segurança é de responsabilidade da 

empresa vencedora adequar o equipamento as normas vigentes do Ministério e 

Medicina do Trabalho, sob pena de responsabilidade solidária em caso de 

acidente exemplados abaixo, alguns itens como: guarda copo em caso de 

desequilibrio ou mal súbito do operador, proteção contra o arremesso de 

material contra o operador, botão de parada total e imediata de emergência 

do sistema, botão este ao alcance da mão do operador em plena posição de 

trabalho, para rio com aterramento triplo, alambrados ao redor de 

equipamento, plataforma de trabalho, escadas de acesso com corrimão, 
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telhado de proteção para operador, assoalho em chapa antiderrapante SAE 

1030 com 3/16 de espessura, correntes de isolamento tipo tira/bota para 

isolamento em áreas de acesso restrito e outras indicações visuais tipo, 

use óculos/protetor auricular/capacete, EPi's e placas limitadoras de 

  acesso a pessoas estranhas. Equipamento devera possuir ART de construção 

  (CREA engenharia mecânica). A empresa vencedora devera fornecer 

gratuitamente técnico operacional para treinamento de operação e manutenção 

preventiva dos equipamentos aos funcionários da prefeitura pelo período 

mínimo de 50 hors com entrega de certificado de prático operacional de 

britador ao final do período e entrega dos equipamentos de EPI's. Fato este 

que devera estar afirmado em declaração específica anexo. ausência da mesma 

implica em desclassificação do proponente. (99-01-2929)

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 779.280,0000


