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PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  

 

Descreva quais objetos serão adquiridos  

a) Aquisição de Equipamentos/Materiais permanentes  

Descreva resumidamente o equipamento ou materiais que serão adquiridos e inseridos na 

tabela a baixo com a descrição completa e precisa. 

ITEM DESCRIÇÃO ITEM QUANT VALOR UND VALOR TOTAL 

01     

02     

VALOR TOTAL R$ 

 

 

SE FOR LOTES/KITS 
LOTES ITEM DESCRIÇÃO QUANT VALOR UND VALOR TOTAL 

LOTES 

Lotes 01 Objeto:  

E caso de lote de objetos ou seja compras conjuntas descreva aqui todos os objetos e abaixo 

cada um separadamente com suas respectivas especificações 

01 01 Exemplo: Máquina pesada, nova, do tipo Escavadeira Hidráulica, zero hora, de fabricação 

nacional, motor diesel, com mínimos de: potência de 6 cilindros, motor de 170HP, peso 

operacional de 21.100 kg, cabine fechada, com ar condicionado, profundidade de escavação de 

5,99 m, caçamba de 1,5 m3, sapatas de 600mm. Material rodante 

02 02 Exemplo: Dois (02) Kits Trator Agrícola de fabricação nacional, 4 rodas com pneus, potência 

mínima de 75 CV, com mínimos de 4 cilindros, câmbio redutor, tomada de força tração 4x4, 

levantador hidráulico de 03 (três) pontos, pesos dianteiros, capota quebra, sol e arco de segurança 

com todos os equipamentos exigidos por lei e itens de segurança necessários. 

Duas (02), Grades Niveladoras, com controle remoto, mínimo 28 discos, com 22 polegadas, 

espaçamento entre discos de no mínimo 170 mm, mancais a óleo, potência de arraste do trator 

entre 73 – 79 CV 

Valor do primeiro lote, valor de R$ ................................ (.................................................s), e  

Valor do segundo lote se houver, valor de R$.................(....................................) cada. 

VALOR TOTAL R$ 

 

PRÉ-REQUISITOS    

 

EXEMPLO: O ............. deverá ter garantia maior ou igual a 01 ano, os equipamentos deverão ter 

garantia mínima 06 (seis) meses, assistência técnica (garantia), deverá ser prestada no município de 

Paranaíta, com todas as despesas por conta da empresa, em caso de ocorrer inadequação técnica dos 

equipamentos entregues implicará em não pagamento.   

 

DA ENTREGA 
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Os produtos deverão ser entregues no pátio da Prefeitura Municipal de Paranaíta, as despesas de 

transporte correrá por conta da empresa vencedora. 

 

ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

 

A responsabilidade de manutenção dos equipamentos e veículos adquiridos através desse 

convênio, após o período de garantia, será da Administração Municipal de Paranaíta. 

 

ESTRATÉGIA DE AÇÃO / METODOLOGIA DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO  

 

Os critérios que serão utilizados para a contratação será através de processo licitatório 

observando as leis de responsabilidade fiscais, priorizando a qualidade dos bens adquiridos e o 

melhor preço.  

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

Secretário Municipal de ....................... 
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