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Anexo I

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaÍtens

00001 1,000UN1

Lote 00001 CAMINHÃO 0 KM
especificaÇÃo tÉcnica

caminhão 0 km de cor branca, motor com mínimo de 4
cilindros, mínimo de 60 mkgf de torque, potência mínima
de 173cv, cabine com estrutura e revestimentos em aço,
transmissão com mínimo de 5 marchas a frente
sincronizadas e 1 a ré, direção hidráulica, suspensão
dianteira e traseira por molas semi-elípticas, diferencial
reduzido, freio a ar, tambor na dianteira e traseira, freio
motor com acionamento eletro pneumático, volume de
abastecimento mínimo de 275 litros, mínima (cmt)
capacidade máxima de tração de 25.000 kg, pbt mínima
de 14.500 kg, carga útil mais carroceria superior a
10.120 kg. adaptado com caçamba coletora
compactadora de lixo com capacidade mínima de 10m³,
com taxa mínima de compactação de 4:1, carga traseira
com as seguintes especificações, paredes laterais e teto
liso, de formato elíptico, fabricado com chapas de aço
estrutural, fundo resistente e reforçado, quadro da
porta provido de borracha de vedação comando duplo
para compactação, com aceleração automática do motor,
tendo as alavancas de acionamento localizadas na lateral
direita do depósito traseiro, sistema de segurança que
permite a parada e a reversão do ciclo de compactação
em qualquer instante, comando simples para
levantamento depósito traseiro e ejeção do lixo,
travamento mecânico da porta traseira, estribos e garras
para transporte de no mínimo 03 (três) operadores,
alerta sonoro de comunicação entre motorista e
operadores, iluminação conforme normas de trânsito em
conformidade com as normas de segurança, acabamento
em cor única, bomba de ventagem; calha de chorume de
no mínimo 100 litros; strobo; alarme de ré e para choque
traseiro, tudo conforme normas do denatran.
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