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AQUISIÇÃO DE CARROCERIA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I.

145/2022

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

145/2022 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Adjudicação: 30/11/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

RABUTKA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS LTDA

R$ 92.500,001,000 92.500,00001 - Carroceria prancha para transporte de máquinas, medindo 2900mm
de largura e 10000mm 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” transversal
sobre o chassis em 3/16”,perfil lateral enrijecido com dobra 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
3/16”, 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 800mm de largura cada, montada com 3 vigas modelo “I”
reforçada para cada rampa, cantoneiras 2X1/4 soldadas nas vigas “I” com
6 suportes a cada rampa fixado na parte traseira com pinos cimentados,
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 traseira, a montagem da
carroceria será com soldagem mig arame tubular, fixada por abraçadeira
sobre chassi de 18 mm e suporte fixado no chassi da plataforma,
jateamento a granalha de aço com 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 maior, corote de
água c/saboneiteira, placa traseira excesso lateral e com todos os
serviços de instalação/regularização exigidas pelo CONTRAN e DNIT,
sobre o caminhão (modelo IVECO 8X4 novo) incluso serviço de
alongamento entre eixo, serviço de instalação sistema elétrico
pneumático, serviço de torno montar cardan completo 2000mm, pintura
do chassi, chassi duplo 2000mm, duas travessas, 32 parafusos, todas as
peças deverão ser originais e homologadas pelo marca Iveco, frete e
despesas correrão por conta da empresa(retirada e entrega no
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
município), assistência técnica especializada e homologada pela
fabricante dentro do raio de 650 km da sede do Municipio de Dionísio
Cerqueira/SC. A empresa vencedora deverá entregar junto ao
equipamento a certificação CAT e CCT - Marca: Rabutka

R$ 92.500,00Total geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDescrição da Despesa Dotação
R$ 96.002,0008.001.26.782.0021.1013.4.4.90.00.00Construções, Aquisição de Equip.e Material Perman.p/a

Secretaria Municipal de Infraestrutura
R$ 46.498,0008.001.26.782.0021.1013.4.4.90.00.00Construções, Aquisição de Equip.e Material Perman.p/a

Secretaria Municipal de Infraestrutura
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