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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Marema
Prefeitura Municipal de Marema
Pregão Eletrônico - 99/2022

Resultado da Homologação

0001 - Carroceria prancha para transporte de máquinas, medindo 8500mm de largura e 3200mm de comprimento, capacidade 29
T, estrutura com chassi em viga “U” enrijecido, interpostos laminados na primeira alma de 220mm de largura, chapa de 5/16”,
travessas em viga “U” laminado de 4” transversal sobre o chassis em 3/16” perfil lateral enrijecido com dobra em “V? reforçando a
lateral ,alma francesa de 9” a cada travessa, com malha frontal de 1.600mm de altura do assoalho, montagem com viga “U”
enrijecido de 3mm, com travessas de contenção em vigas “U” enrijecido, com base traseira inclinada de 1.200mm com perfil 1/4”
e duas sapatas de apoio ao chão Hidráulicas, para carregamento de maquinas com sistema de elevação hidráulica rampa
escamoteável com 2.400mm de comprimento 850mm de largura cada, montada com 3 vigas modelo “[” reforçada para cada
rampa, cantoneiras 2X 1/4 soldadas nas vigas “P* com 6 suportes a cada rampa fixado na parte traseira com pinos e, e
engraxadeira individual e sistema de acionamento hidráulico com um pistão para cada rampa, kit hidráulico, mangueiras,
reservatório de óleo e sistema de acionamento,02 Suporte para travamento de rolo, 04 Suporte assoalho para travamento de
equipamento, inclusos, instalação de sistema elétrico iluminação nas laterais , suporte para amarração do equipamento nas
laterais na parte frontal e traseira, a montagem da carroceria será com soldagem mig, fixada por abraçadeira sobre chassi de
18mm e suporte fixado no chassi da plataforma, aplicação de fundo anticorrosivo na superfície, pintura com tinta PU na cor (cor
do caminhão), faixas refletivas, iluminação lateral conforme CONTRAN, para-lamas, proteção lateral, para-choque traseiro móvel,
caixa de ferramentas, Placa traseira excesso largura, e com todos os serviços de instalação regularização exigidas pelo
CONTRAN e DNIT.
Alongamento de 1 metro no Chassi, instalação de 1 cardan e demais itens e serviços necessários para o alongamento. - 8.5 -
Valor Referência: 133.666,67
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

RODOMULLER IMPLEMENTOS
AGRICOLAS E RODOVIARIOS LTDA

8.5 1 Unidade 90.900,00 90.900,00 Homologado em
17/11/2022 09:38:06
Por: MAURI DA BELLO

0002 - 2º eixo direcional, transformando de 6x4 para 8x4, incluindo a instalação dos seguintes equipamentos mínimos: eixo
original VW revisado, comandado pela direção do veículo, conjunto auxiliar hidráulico e mangueiras hidráulicas, conjunto Pitman
2º eixo dianteiro, suspensão de feixes de molas e amortecedores, suspensor pneumático reforçado no 4º eixo, paralamas no 2º
eixo dianteiro direcional, 2 rodas para pneus sem câmara 275/80R22,5. Incluindo mão de obra e todo e qualquer o item
necessário para funcionamento do kit direcional completo. - volkswagen - Valor Referência: 44.000,00
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

RODOCENTER INDUSTRIA DE
PRODUTOS DE METAL, COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS DE
MANUTENCAO LTDA

volkswagen 1 Unidade 37.800,00 37.800,00 Homologado em
17/11/2022 09:38:14
Por: MAURI DA BELLO

MAURI DA BELLO

Autoridade Competente


