
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000112/2022

AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

CNPJ:  01.266.272/0001-09

RODOVIA BR 101 NORTE KM 8,5, PARTE - CARAPINA - SERRA - ES - CEP: 29176798

ANEXO - TERMO Nº 000112/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003245

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000014/2021 001367/2022

00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LIMPEZA P. E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LIMPEZA P. E TURISMOLocal

MarcaItem

CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS
SOLIDOS
caminhao coletor compactador de residuos solidos com
capacidade de 10m³, equipado com coletor compactador de
residuos solidos montado; novo, zero km, ano fabricacao
2021 ou superior, com capacidade minima de 10m³ de lixo
compactado; com caracteristicas minimas: motor diesel 04
cilindros, potencia minima 170cv; ptb minimo de 13.000 kg,
tracao 4x2; tacografo; direcao hidraulica; caixa de marcha
com 06 marchas a frente e 01 are; freios dianteiro e traseiro
a tambor; pneus sem camara com banda de rodagem mista
terra e asfalto; cabine em aco na cor branca com assento
pneumatico; ar condicionado original do veiculo e trava
eletrica; tanque de combustivel com capacidade minima de
200l; caixa de ferramentas e acessorios (estepe, macaco,
chave de rodas, cones/triangulo); emplacado junto ao
detran, com equipamentos obrigatorios dentro das normas
de seguranca exigidos pelo codigo de transito brasileiro ctbe
normas do detran. caixa coletora/compactadora de lixo com
carregamento traseiro com capacidade minima de 10m³ de
lixo compactado; laterais lisas; compactacao minima 3x1;
descarregamento traseiro; tubulacoes e mangueiras
hidraulicas; bomba hidraulica de engrenagens; pintura cor
branca; caixa para chorume com capacidade minima de 100
litros; sinalizacao giroflex, alerta strobo com protecao de
grade para as luzes e iluminacao no compartimento de
carga; alarme sonoro no acionamento da marcha a re;
tomada de carga instalada; para-barro de borracha; faixas
reflexivas e estribo traseiro antiderrapante para 04 pessoas.

479.937,5001,00
479.937,50

00
UND001

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LIMPEZA P E TURISMO:              479.937,500

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, LIMPEZA P E TURISMO:              479.937,500

AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA:                        479.937,500

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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