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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tabaí
Prefeitura Municipal de Tabaí
Pregão Eletrônico - PE 02/2023

Resultado da Homologação

0001 - Caminhão 6 x 4, novo ano 2022 ou superior, fabricação nacional, injeção eletrônica, potência mínima de 280cv, torque de
1.100 Nm ou mais. Computador de bordo com indicador de nível do óleo do motor. Indicador do nível de temperatura do motor e
alerta de falhas do motor. Motor equipado com no mínimo 6 cilindros. Caixa de câmbio de no mínimo 9 marchas a frente e uma a
ré manuais ou automatizadas. Embreagem com diâmetro do disco de no mínimo 430 mm. Freio motor tipo borboleta mais freio
motor adicional no cabeçote do motor, direção hidráulica integral e volante com regulagem de altura, ar condicionado quente e
frio. Pneus 275/80R22.5. PBT mínimo de 23.000 kg; CMT mínimo de 45.000 Kg. Nota fiscal emitida por concessionário autorizado
pelo fabricante da marca; Equipado com prancha fixa sobre chassi carrega tudo, comprimento 8,10 metros e largura de 2,70
metros, assoalho de madeira (50 mm de espessura), com capacidade mínima de 17 toneladas, com traseira rebaixada, duas
rampas traseiras com acionamento hidráulico. Incluindo sistema de sinalização exigido pela legislação vigente, pintura na mesma
cor do caminhão; Prancha deverá apresentar garantia de 12 meses. No ato da entrega a empresa deverá apresentar documentos
da homologação da prancha e laudo do engenheiro responsável pelo projeto de construção da prancha; Veículo emplacado,
homologado pelo Inmetro com todos os tributos pagos. - Tector 260E30 - Valor Referência: 711.000,00
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

MATTANA VEÍCULOS LTDA. Tector 260E30 1 Unidade 694.000,00 694.000,00 Homologado em
21/03/2023 08:52:56
Por: Arsenio Pereira
Cardoso

Arsenio Pereira Cardoso

Autoridade Competente


