MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK-PR
AVISO
DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
028/2018
PROCESSO
046/2018Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, torna
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar dia 21 de
junho de 2018, as 08:30 horas em sua sede para a Conjunto Coletor de
recicláveis: Caminhão novo/zero horas , com capacidade de PBT de no
mínimo 10.000kg e CMT de no mínimo 11.500Kg, rodado duplo na
traseira, com sistema de freio de serviços e estacionamento com
acionamento a ar. Potência mínima de 155 CV e torque de no mínimo
60 mkgf - entre eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio de no mínimo 5
marchas à frente e uma a ré sincronizadas, suspensão dianteira com
molas de perfil parabólico e traseira semi elípticas ou parabólica. Coletor
de resíduos recicláveis e/ou orgânicos, fabricado sobre chassi em aço
estrutural "LNE28"; com êmbolo de descarregamento tracionado por
duas correntes laterais,livre de contato com a carga; com depósito para
armazenamento de chorume de no mínimo 50 litros, dotado de registro
de abertura e fechamento; com depósito para o transporte de óleo de
fritura utilizado,de no mínimo 200 litros, dotado de registro de abertura e
fechamento; com depósito emborrachado para o armazenamento de
vidro de no mínimo 180 litros;com calhas superiores para condução da
água pluvial até o solo;com plataforma traseira fixa, dotada de sistema
de amortecimento para apoio aos trabalhadores da coleta; com sistema
linear de compactação/acomodação do lixo; e forma que a carga não
seja visualizada quando da coleta; com possibilidade de carregamento
manual da praça de carga, automatizado para containers de ferro
padrão de 1,20 m3; com alças laterais e frontais de segurança para dois
trabalhadores; com câmera de ré; com uma câmera interna com
carregamento e descarregamento traseiro de infravermelho para
visualização da carga. O sistema elétrico deve ser de 12 v. Afixação de
arte e logomarcas deve ser de acordo com o modelo definido. As
medidas mínimas de cada unidade devem ser: Altura mínima interna
1.450mm; Largura mínima interna 1.900mm; Comprimento mínimo
externo total do equipamento 5.540 mm; Capacidade de acomodação de
carga 3:1; Capacidade de compactação 4:1 ou superior; O volume livre
para carga deve ser de no mínimo 10,00 m³. O Fabricante deve possuir
código 'NIEV' (Código Universal de Identificação do fabricante sobre
chassi), e os envelopes contendo proposta de preços e documentos de
habilitação definidos no Edital e seus anexos deverão ser entregues até
08:30 horas do dia 21 de junho de 2018 na Prefeitura Municipal de
Conselheiro Mairinck, Setor de Licitações, Praça Otacílio Ferreira, nº
82.demais informações, bem como cópia do edital e seus anexos,
poderão ser obtidos no site www.conselheiromairinck.pr.gov.br ou na
Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, de segunda a sexta das
07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone- 43- 3561-1221.
Conselheiro Mairinck-Pr, 30 de maio de 2018.Alex Sandro Pereira Costa
Domingues Prefeito Municipal

