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Aquisição de um Caminhão Comboio de Lubrificação e Abastecimento 4x2 novo, zero
km para atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Logística.

132/2022

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

69/2022 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 13/06/2022

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

DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E

R$ 549.900,001,000 549.900,00001 - Aquisição de um Caminhão Comboio de Lubrificação e abastecimento
4x2, novo, zero km, equipado com motor a diesel; Caixa de mudanças de
no mínimo  5 marchas a frente, e 1 a ré; Eixo traseiro motriz; suspensão
dianteira e traseira com molas; Carga útil, mínimo de 7.320 Kg; Equipado
com tanque comboio lubrificante completo. Capacidade de 4.000 litros;
Compressor de ar de 175 libras; Conjunto de abastecimento óleo diesel
com bomba centrífuga com carcaça em ferro fundido, vazão média de 80
a 100 litros por minuto, 01 filtro de sucção ou pressão para óleo diesel
com elemento filtrante e vazão de até 100 l/h, 0,5 micras, com manômetro
de escala de inspeção gráfica colorida para manutenção; 01 carretel de
retração automático, para óleo diesel, fabricado em chapa de aço
carbono, com 15 metros de mangueira 3/4” e bico automático de 3/4”;
Conjunto para graxa sendo uma propulsora pneumática, fabricada em
alumínio, com tampa para balde de 20kg, compactador e suporte de
fixação; Iluminação e sinalização composto por  Iluminação interna dos
módulos para carretéis, com lanterna cristal com LED, 12volts x 30 Watts;
02 Faróis tipo “spot 6” com manejo, instalados na lateral esquerda do
equipamento (dianteiro e traseiro); 01 conjunto de Faixas Refletivas; 01
Conjunto de Lanternas Delimitadoras; 01 Conjunto de Lanternas Laterais:
Lanternas com refletores, na cor âmbar; Acessórios, bomba manual para
graxa, almotolia, chave universal para bujão de Carter, pinos graxeiros,
pendente para trabalho noturno, calibrador de pneus, porta estepe,
reservatório para água potável (mínimo 20 litros), bico para encher pneus,
chave saca filtros, bico de ar para limpeza, cabo para aterramento, etc;
Conjunto de armários laterais e gaveteiro 01 Conjunto de armários
laterais, formado por perfis e painéis dobrados em chapa de aço carbono
SAE 1010/20, formato bau com 05 (cinco) portas de cada lado com
fechaduras e vedação; 01 gaveteiro com 03 gavetas fabricadas em chapa
de aço carbono SAE 1010/20, com puxadores moldados de PVC alta
resistência com divisórias internas para diversos tipos de peças,
(Parafusos, porcas, arruelas, anéis de vedação, abraçadeiras, conexões,
bicos engraxadeiras, etc) posicionado dentro dos armários; 01
compartimento fechado lateralmente denominado área de máquinas
formados por perfis e painéis dobrados em chapa de aço carbono SAE
1010/20. Certificado de inspeção para transporte de produtos perigosos -

UNI
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CIPP RTQ-07C, data book e prontuários completos dos vasos de pressão
e reservatório; garantia de 12 meses da entrada em operação; manuais
de manutenção, operação e peças; treinamento de lubrificadores e
motoristas. - Marca: VOLKSWAGEN DELIVERY 11.180

R$549.900,00Total fornecedor:

R$ 549.900,00Total geral:

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

Valor EstimadoDescrição da Despesa Dotação
R$ 661.666,6707.005.26.782.0012.2026.4.4.90.52.00Conservação e Manutenção da Frota Municipal
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