
EDITAL 05-2018-RETIFICAÇÃO 01 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FAZENDA
ANEXO I - A

TERMO DE REFERÊNCIA
ONDE SE LÊ:

TABELA I – ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA

ITEM
CÓDIGO COM-

PRASNET
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO UNID

QTDE
TOTAL

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

18 89826 

BARCO ALUMÍNIO - Barco em alumínio rebitado
ou soldado, em chapa de no
mínimo 1,5mm de espessura, medindo 5,90m de
comprimento, 1,50m de
boca,  pontal  de  0,53m,  04  bancos,  com
capacidade para até 06 pessoas, com
capota  náutica,  com  popa  lavada,  borda  alta,
caixoneta lateral para passagem
de cabos, com console para colocação de kit de
direção e comando a
distância (volante,  bezel,  cabo de direção,  caixa
de direção), motor de popa de
40hp,  com  kit  de  partida  elétrica  (comando  à
distância), 04 cilindros em linhas,
afogador  manual,  02  tempos,  sistema  de
inclinação, refrigeração a água
controlada por pressão e temperatura,  garantia
de 24 meses, tanque de
combustível  para  no  mínimo  50  litros  com
mangueira e bulbo, equipado com
seis coletes salva vidas e carreta para transporte.

UND 1
R$ 28300 R$ 28300

LEIA-SE:
TABELA I – ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA

ITEM
CÓDIGO COM-

PRASNET
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO UNID

QTDE
TOTAL

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

18 89826 

BARCO  ALUMÍNIO  -  "Barco  em  alumínio
rebitado ou soldado, em chapa de no mínimo
1,5mm de espessura, medindo 5,90m de 
comprimento, 1,50m de boca, pontal de 
0,53m, 04 bancos, com capacidade para até 
06 pessoas, com capota náutica, com popa 
lavada, borda alta, caixoneta lateral para 
passagem de cabos, com console para 
colocação de kit de direção e comando a 
distância (volante, bezel, cabo de direção, 
caixa de direção), motor de popa de 25hp, 
com kit de partida elétrica (comando à 
distância), 02 cilindros em linhas, afogador 
manual, 02 tempos, sistema de inclinação, 
refrigeração a água controlada por
pressão e temperatura, garantia de 24 
meses, tanque de combustível para 25 
litros com mangueira e bulbo, equipado 
com seis coletes salva vidas e carreta para 
transporte."

UND 1
R$ 28300 R$ 28300

OS DEMAIS ITENS PERMANECEM INALTERADOS.


