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Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LOTE 01

00001

CAMINHAO CACAMBA TRUCK - Caminhão Caçamba
Truck, 6x4, reduzido, turbinado, com motor diesel,
potência mínima de 300 CV, mínimo de 06 cilindros,
com pneus novos aro 22.5 radial, sendo 8 pneus
borrachudos na tração e demais mistos, cabine
simples avançada metálica suspensa através de
amortecedores e molas em 4 pontos, isolamento
térmico/acústico no assoalho da cabine, de três
lugares sendo dois lugares para passageiros e um
para o motorista, ar condicionado no interior da cabine
original de fábrica, direção Hidráulica, radio, espelhos
retrovisores externos bi partidos plano/convexo, com
regulagem elétrica dentro da cabina, trava elétrica nas
portas, vidro elétrico, espelho retrovisor convexo
auxiliar no lado direito, injeção eletrônica, transmissão
de no mínimo 10 marchas à frente e uma à ré, eixo
traseiro com cubo redutor, sistema elétrico de 24
volts, freio a tambor, a ar com sistema ABS (com ASR
e EBD), freio Motor por exaustão e ou
descompressão, banco do motorista com suspensão
a ar, PBT legal mínimo 23.000kgs, capacidade máxima
tração mínimo de 40.000kgs, tacógrafo digital
atendendo as portarias do Inmetro e Denatran e
demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo
Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Equipado com equipamento tipo caçamba de no
mínimo 12m³, sistema hidráulico de no mínimo dois
cilindros de 7 polegadas, bomba hidráulica, tomada de
força acoplada, reservatório de óleo com visor de
nível, mangueiras hidráulicas, acionamento
pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho
mínima de 130 bar, tampa traseira com abertura lateral
(estilo porteira) e também com abertura com articulada
na parte superior que destrava e abre conforme
basculamento. Com para-lamas e para-barro no
pneus, para choque traseiro, protetor cabine, suporte
de estepe, protetor de ciclista nas laterais, sistema
elétrico, faixas refletivas e demais itens exigidos
conforme resoluções do Contran e demais
equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de
Trânsito Brasileiro (CTB). Tanque combustível mínimo
de 275lt já cheio. Emplacado o caminhão e o reboque
em nome da Prefeitura. Garantia mínima de 01 ano.
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