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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA E MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 

 
Empresa: _____________________________________________________________ 

 

Item Qtdd Especificação 
Valor 

Máximo  
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01  

Fabricação e instalação de uma plataforma sobre 
chassi, destinada ao transporte de máquinas 
pesadas 22 toneladas, para ser instalada no 
caminhão VW Placas IDQ 9784, com as 
seguintes características mínimas. 
Carroceria metálica tipo prancha carrega tudo 
sobre chassi 
Comprimento: 9000mm 
Largura: 3200mm 
Capacidade: 22 toneladas 
 
Descrição completa: Comprimento total 9000mm, 
largura total 3200mm, área plana de 7700mm de 
comprimento e 3200mm de largura com rebaixe 
de 1400mm. Assoalho em prancha de eucalipto 
com 50mm de espessura, frontal de 1800mm de 
altura e 3000mm de largura com chapa ASTM 
A36 3,75mm de espessura. Chassi 
confeccionado em perfil “C”70x250x70mm com 
espessura de 6,35mm material ASTM A572 com 
recorte para colocação de 18 travessas 
passantes em formato de perfil “C” 50x150x50cm, 
2900mm de comprimento, 6,35mm de espessura, 
material ASTM A572 com distanciamento entre 
as mesmas de média 500mm e 600mm. Laterais 
em perfil “C” 50x250x50 aberto para fora com 
8400mm comprimento, 6,35mm de espessura 
material ASTM A572. Rebaixe traseiro com 15° 
de inclinação de 1400mm de comprimento e 
3200mm de largura com assoalho em chapa 
Xadrez ASTM A36 4,75mm de espessura e 8 
reforços inferiores no trilho de esteiras em perfil 
“U” 50x80x50 material ASTM A36. Fechamento 
traseiro do rebaixe em perfil “C” 60x275x60 
comprimento 3200mm espessura 8mm material 
ASTM A36. Duas rampas hidráulicas, com 
medidas de 2600mm de comprimento com 
900mm de largura, sendo que cada uma 
construída com duas vigas “I” de 2600mm de 
comprimento, 150mm de altura, 900mm de 
largura, com 12 cantoneiras de 50x50mm, 
comprimento de 900mm, material ASTM A36 com 
um cilindro dupla ação cada rampa. Duas patolas 
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hidráulicas em aço, senda cada uma construída 
com perfil duplo “U” 60x120x60, 1000mm de 
comprimento e espessura 6,35mm, material 
ASTM A36. Soldada pelo processo MIG. Sistema 
de acionamento hidráulico com bomba hidráulica 
padrão europeu, acoplamento de bomba com 
tomada atreves de eixo 8 estrias e com quatro 
prisioneiros, tomada de força compatível com 
veículo, acoplamento para eixo 8 estrias, 
mangueiras hidráulicas de alta pressão, comando 
hidráulico de 3 alavancas manuais, sendo uma 
para acionamento das rampas e uma alavanca 
para cada patola traseira, independentes, 
jateamento em granalha de aço, pintura com 
primmer epóxi e acabamento em esmalte PU, 
fixas refletivas laterais conforme CONTRAN, 
para-choque conforme Resolução 593/16 do 
CONTRAN, protetor lateral conforme Resolução 
323/2009 do CONTRAN, dispositivo de 
amarração de carga conforme Resolução 552/15 
do CONTAN, placa de sinalização de excesso 
lateral reflexiva conforme Resolução 520/15 do 
CONTRAN, sinaleiras laterais LED conforme 
CONTRAN, caixa de ferramentas plástica, barrica 
de água, para lamas em aço, apara barro de 
borracha, 12 argolas de amarração em aço 
fundido com 25mm de espessura. 
A empresa vencedora deverá realizar a 
instalação do equipamento no veículo de modelo 
VW 14.210, placas IDQ 9784, chassi: 
9BWZZZG9ZLC021507. A empresa vencedora 
deverá fornecer CAT, CCT e documentação 
necessária para alteração de categoria do veículo 
e adequação do veículo conforme normas 
DETRAN no veículo acima descrito. 
Para a alteração entre eixos (alongamento) no 
veículo placas IDQ 9784, chassi: 
9BWZZZG9ZLC021507, será necessário os 
seguintes materiais e mão de obra: 
- 01 UN – Chassi conforme especificações acima 
- 01 UN – Cardã original para VW acima descrito 
- 03 UN – Travessas originais 
- 08 MT – Mangueiras de nylon 
- 16 UN – Conexões pneumáticas 
- 06 MT – Cabo elétrico 6 fios 
- 01 SV – Mão de obra 
- E demais itens necessários para execução do 
projeto. 

TOTAL DA PROPOSTA: 
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Data: _____/_____/______ 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Nome e CPF do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
_____________________________________               
                         Assinatura                        
 

Carimbo do CNPJ: 


