TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que
Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório,nos termos da
legislação em vigor, após parecer da existência de recursos orçamentários, com o
seguinte
objetivo
e
descrição
dos
materiais
e/ou
serviços
a
serem
adquiridos/contratados.
Objetivos:
Aquisição de uma caçamba basculante nova.
Materiais/Serviços:
-------------------------------------------------------------------------------Quantidade
Descrição
-------------------------------------------------------------------------------1

1,0000 UN

Caçamba Basculante
Caçamba Basculante Standart, para transportes de areia,
terra, brita e assemelhados, capacidade mínima de 12M³, nas
medidas mínimas de 5,20m x 2,50m x 0,95m, tampa traseira
basculante, com protetor de cabine, assoalho em chapa SAE
1020 de no mínimo 6,35mm, laterais com reforço tipo costela
em chapa SAE 1020 de no mínimo 4,75mm, com travessas mais
próximas, reforço traseiro na parte inferior e nas laterais
da caixa do tipo costela quadrada, e reforço superior da
caixa nas laterais, estrutura do chassi e travessas em
perfil U de chapa SAE 1020 de no mínimo 8,00mm de aço
estrutural embutido em perfil U de chapa SAE 1020 de no
mínimo 6,35mm. 01 (um) cilindro hidráulico frontal, tomada
de força, bomba hidráulica, circuito hidráulico completo,
caixa de ferramentas, para-lamas envolventes, escada
frontal, barrica d'água, parachoque padrão CONTRAN, faixas
refletivas, pintura na cor do caminhão com fundo
anti-corrosivo, acabamento em linha sintética industrial e
demais acessórios normais de produção, devidamente
instalados no veículo, equipado com todos os equipamentos
exigidos pelos órgãos de trânsito para o modelo, com
garantia do fabricante de 12 (doze) meses independente da
quilometragem.

-------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em 19/04/17.

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura
Conforme verificação na lei-de-meios em execução, consideramos viável a
aquisição e/ou contratação nos termos requeridos, ficando consignado os recursos

orçamentários na seguinte dotação orçamentária:
07.01.20.608.0026.1025.4.4.90.52.40.00.00

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes em ___/___/___

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura

