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Vencedor
CNPJ
Endereço
Contato
Lote
Ítem

00001

Código

ORVEL - ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
07.930.676/0001-23
RODOVIA BR 101, KM 137, S/N - CANIVETE - LINHARES - ES - CEP: 29900000
(27) 3373-7000
00001
Especificação

Marca

CAMINHÃO PRANCHA caminhão traçado 6x4 zero km, e
prancha fixa, 0 km, de medida mínima: 11 metros x 2 ,60
metros, 0 km, com rampa hidráulica móvel de no mínimo
800mm de largura, guincho redutor de 15 ton. capacidade
mínima da prancha de 20 toneladas, veiculo de carga
pesada pbt mínima 23.000 kg, 1 ano de garantia contra
defeitos de fabricação, e todos os equipamentos de
segurança e acessórios do modelo de fábrica.
descrições técnicas minimas, estrutura: 1º chassi viga i
6”; blocos da mesa 3/16” com mão francesa estampados
à frio com dobras enrijecidas; chassi em viga i em aço de
alta resistência; lateral conformada a frio 3/16” (podendo
ser rebaixadas ou altas); rampas elevatórias feitas em
aço 1020; solda processo mig/mag; maial fixo no chassi
caminhão; (proteção de cabine); escada lateral
plataforma; traseira inclinada para facilitar
carga/descarga; componentes hidráulicos: bomba
0032364 hidráulica; 02 pistons da rampa hidráulica; comando
hidráulico fatiado 2/3/5 vias; contra pinos removíveis;
reservatório de óleo com visor e filtro embutido; válvula
de retenção(segurança); tomada de força acoplada e
multiplicada; . componentes elétricos: giroled de barra em
led; 02 faróis de milha; lanternas de farolete nas laterais
da plataforma; lanternas traseiras estilo randon;
acessórios:corote d’ água com saboneteira; corrente de
travamento com esticador; 02 encostos de pneus; 04
cintas com catracas; 02 cones; suporte para cones;
faixas refletivas conforme a resolução contran; faixa
refletiva para choque conforme a resolução do contran;
suporte de lanternas; 01 caixa de ferramenta com
fechadura e chave; para choque traseiro; para-lama;
lameiros; proteção lateral conforme resolução 323 do
contran; pranchão madeira longitudinal; lanternas
faroletes nas laterais; para choque ( com laudo inmetro).

VOLKS
WAGEM
MODELO
26-280
CONSTE
LLATION

Unidade Quantidade

UN

1

Unitário

Valor Total

378.000,00
00 378.000,00

Total do Lote: 378.000,00
Total Geral do Fornecedor: 378.000,00
Total Geral: 378.000,00
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