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PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO X - PREGÃO Nº 021-2019 - AQUISIÇÃO DE CARROCERIA PARA CAMINHÃO LEVE

UF:
Município:
Entidade:

MG
CORREGO FUNDO
PREFEITURA MUNICIPAL

Número do Processo:

Data: Tipo de Apuração:20/05/2019

Modalidade:

Inciso:

Pregão Sequencial:

Comissão de Licitação:

Entrega: 07/06/2019 12:30:00

Comissão de Licitação 095: 18/19

Abertura: 07/06/2019 12:30:00 Proposta: 07/06/2019 12:30:00

000021

Menor Preço - Item

000053/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE VÉICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FROTA EM GERAL.

Item Código Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade

00004 000023639 Carroceria nova, medindo 3.100 mts, de comprimento X1.800 mts, de largura X 
400 mm altura das tampas, 04 pára-barros em madeira, 02 borrachas para 
lameira, tampas laterais e traseira fabricada em corrimão de madeira, 
fechamento de das tampas tabua e régua, jogo de cantos das tampas tipo 
engate pressão, 01 gaveta pequena para ferramentas, pintura automotiva, jogo 
de faixas refletivas, assoalho de madeira de lei (roxinho) jogo completo de 
ripamento, 01 par de corrente, instalação de para-choque atendendo as nova 
norma do Detran instalação do novo modelo de dispositivo para amarração me 
carga.

UN 1.0000C

Especificação: Carroceria nova, medindo 3.100 mts, de comprimento X1.800 mts, de largura X 400 mm altura das tampas, 04 pára-barros em madeira, 02 borrachas para 
lameira, tampas laterais e traseira fabricada em corrimão de madeira, fechamento de das tampas tabua e régua, jogo de cantos das tampas tipo engate 
pressão, 01 gaveta pequena para ferramentas, pintura automotiva, jogo de faixas refletivas, assoalho de madeira de lei (roxinho) jogo completo de ripamento, 01 
par de corrente, instalação de para-choque atendendo as nova norma do Detran instalação do novo modelo de dispositivo para amarração me carga.

Observações:Aquisição de carroceria para caminhão leve para atendimento da secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento (Contrato de 
Financiamento BDMG/BF nº 240.824/17), Município de Córrego Fundo/MG.
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