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MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

PROCESSO SEI Nº 20101.006911/2021.52 

 

O objeto o Registro de Preço para Eventual aquisição de Carros de transporte, 
paleteira hidráulica e paletes, sob a forma de Sistema de Registro de Preços – 
SRP, para atender as necessidades das unidades: Divisão de Abastecimento, 
Arquivo Geral e Núcleo de Patrimônio. 

  

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO  

ITEM CATMAT DESCRITIVO UNID 

QDT 
TOTAL 

CONSOLID
ADO 

PREÇO 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 150383 

Carro para 
Armazenagem vertical, 
pneu com câmara, 
medindo 
500x340x1430mm 
(CxLxA), capacidade 
de 400Kkg; 

UNIDADE 36   

2 
  

150383 

Carro para 
Armazenagem vertical, 
pneu com câmara, 
medindo 
360x230x1137mm 

UNIDADE 5   



(CXLXA), capacidade 
de 200kg; 

3 
  

150383 

Carrinho de plataforma 
de alumínio dobrável 
capacidade 300 
kg Comprimento total 
(A) : 900 mm; Largura 
total (B) : 610 mm 
Altura total (C): 950 
mm; Comprimento da 
plataforma (D) : 900 
mm; Largura da 
plataforma (E) : 610 
mm Capacidade 
mínima : 300 kg; 
Material da roda : 
polipropileno e 
borracha termoplástica; 
Tamanho da roda : 5" / 
125 mm; Peso : 13,5 
kg; Dimensões do 
carrinho dobrado : 
;Comprimento x 
largura : 900 x 610 mm 
;Altura total : 295 mm 

UNIDADE 8   

4 103713 

Paleteira hidráulica, 
Capacidade de carga do 
carro hidráulico: 2,5 
toneladas, Elevação 
máxima:200,0 mm, 
Largura útil dos 
garfos:150,0 mm, 
Comprimento útil do 
garfo:1150,0 mm, 
Material da roda do 
carro hidráulico: 
Nylon, Material da 
estrutura: Aço carbono 
reforçado, 
Comprimento total 
mínima do carro 
hidráulico: 1520,0 mm, 
Largura mínima:550,0 
mm, Raio de giro: 
1265,0 mm 

UNIDADE 9   

5 103713 Paleteira hidráulica, 
Capacidade de carga do 

UNIDADE 1   



carro hidráulico: 5,0 
toneladas, Altura 
Máxima de Elevação 
195 mm, Rodas Duplas 
de Nylon ou PU, 
Largura garfos: 685 
mm, Comprimento 
garfos: 1220mm. 

6 349797 

Carro plataforma, pneu 
com câmara, 
plataforma de no 
mínimo 150x80x40cm 
(CXLXA), com 
estrutura do carrinho 
em material de aço 
carbono, e plataforma 
em chapa de aço, 
capacidade de 600 kg. 

UNIDADE 22   

7 150269 

Palete de plástico 
vazado, fabricado em 
PEAD ou PP, 
empalhável, 
capacidade mínima 
estática: 3.000kg, 
capacidade miínima 
dinâmica: 1.200kg, 
com dimensões 
mínimas de: 
1200x1000x150mm 
(CxLxA), cor branco, 
com todos os pés livres 
para acesso de paleteira 
por todos os lados, para 
uso principal com 
paleteira hidráulica 
manual. 

UNIDADE 500   

8 150438 

Empilhadeira manual 
hidráulica, garfo 
ajustável, 1,5 tonelada 
(1,5 tf), EMN 151 
Capacidade de carga da 
empilhadeira: 1,5 
tonelada (1,5 tf); 
Elevação máxima da 
empilhadeira: 1,6 m; 
Material das rodas da 
empilhadeira: Nylon ; 

UNIDADE 2 
 

 

 

 



Dimensões da roda de 
direção da 
empilhadeira (D x L): 
150 mm x 40 mm (com 
freio) Dimensões das 
rodas dos garfos da 
empilhadeira (D x L): 
83 mm x 60 mm – 
dupla Largura dos 
garfos da empilhadeira: 
950,0 mm Largura do 
garfo da empilhadeira: 
100,0 mm Altura do 
garfo da empilhadeira: 
30,0 mm Comprimento 
útil do garfo da 
empilhadeira: 1.060,0 
mm Comprimento total 
da empilhadeira: 
1.380,0 mm Largura 
total da empilhadeira: 
1.000,0 mm Altura 
total da empilhadeira: 
2.150,0 mm Altura da 
torre da empilhadeira: 
2.090,0 mm Altura 
mínima da 
empilhadeira: 90,0 mm 
Altura do solo até a 
base da empilhadeira: 
25,0 mm Largura 
mínima do corredor 
para movimentação da 
empilhadeira: 1.900,0 
mm Raio de giro da 
empilhadeira: 1.235,0 
mm Centro de carga: 
500,0 mm Material da 
estrutura da 
empilhadeira: Aço 
carbono 

9 364679 

Carrinho de 
supermercado, 
capacidade mínima 
de 120 litros, cesto 
único, Comprimento 
mínimo: 680mm, 
Largura mínima: 
550mm, Altura 

UNIDADE 24   



mínima: 1000mm 

  
 

 

 

 

 

VALIDADE DE 180 DIAS. 

Favor mencionar os dados abaixo na proposta: 

a) Dados cadastrais;  

b) demais impostos e custos, deverão ser inclusos; 

c) Assinatura e data. 

 

_______________________________________ 

Local e Data 

_______________________________________ 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 

 

 

 

 

 

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br 

 


