
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA            CNPJ:Av. Vidal Ramos Júnior, 228C.E.P.: 75.326.066/0001-7588540-000 - Otacílio Costa - SC
 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  3221-800
 ANEXO   II

Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2019 - PR 18/201918/201921/02/201921/02/2019Folha:  1/2

Item1 1,000Quantidade UN Unid Trator agrícola de pneus, novo , 0km, Especificação ________Marca 160.000,0000Preço Unit. Máximo 160.000,0000Total Preço Máximotração nas 4 (quatro) rodas, gabinado com ar-condicionado, motor com 85(oitenta e cinco) cavalos, 4 cilindros aspirados (aspiração natural) e/ou turbinado, transmissão 12x4, com tomada de força independente, direção hidrostática, hidráulico, com capacidade mínima de 3.100 kgf, pneus dianteiros 12.4x4R1 e traseiro 18.4x30R1, controle remoto, freios em banho de óleo, pesos dianteiros e traseiros, pistão auxiliar de no mínimo 3.100, com garantia de fábrica, de no mínimo 01 (um) ano, e EPCC (Estrutura de Proteção Contra Capotamento), luzes de freio, pisca alerta e direcional, lanternas de posição, faróis de serviço, sinais sonoros e luz de ré, sincronizados com a ré, buzina, espelhos retrovisores. O prazo de entrega é de no máximo 30 dias da data da requisição. Serviços de Assistência técnica não superior à 100km do Município, por questão de economia, eficiência e celeridade em caso de futuras manutenções e não prejuízo da garantia. Comprovação de aptidão através de atestado de capacidade técnica. Apresentação de folder com as características do equipamento. (99-02-0591)2 1,000 UN Batedeira de cereais nova, montada sobre ________ 10.000,0000 10.000,0000chassis, 01 eixo, no mínimo: pneus novos, acionada por tomada de força de trator (540 rpm), produção a base de 60kg de milho 50 a 80 sacas/hora e feijão 15 a 35 sacas/hora. Garantia de 01 ano contra   defeitos de fabricação. Apresentação de folder com as características do equipamento. (99-02-0592)3 1,000 UN Pulverizador Agrícola com no mínimo: ________ 32.000,0000 32.000,0000Tanque 600 litros, barras hidráulicas de 14 metros com bicos antigotejo, bomba JP75 e agitador hidráulico, lava frascos na tampa do tanque, um jogo de bicos leque e um cone com abastecedor. 



 Item Quantidade
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Total Preço Máximo
18/201918/201921/02/201921/02/2019Folha:  2/2

Apresentação de folder com as características do equipamento. (99-02-0593) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 202.000,0000


