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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00339/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 054/2018

EMPRESA: P.C.S Damasceno & Cia Ltda

CNPJ: 05.708.625/0001-19

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Bradesco, AG: 6895-0 C/C: 1486-9 

TELEFONE/FAX: (22)2758-1485, (22) 99923-0974

E-MAIL: licitacaocarretasrusso@hotmail.com russo@carretasrusso.com.br
REPRESENTANTE: Paulo Cesar Santos Damasceno

CPF: 749.989.867-91

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

1 Unidade 2 R$ 80.866,67 R$ 161.733,34

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 161.733,34

Av. Emydgio Maia Santos, nº1.900 – Vila dos Coroados – São 
Fidélis/RJ. CEP: 28.400-000

Equipamento tipo Trailer preferencialmente cor clara em 
toda a sua parte externa, Chassi construído com viga 
laminada de 4 polegadas; um eixo; Sistema de freio por 
inércia; Rodas aro 15; Sistema de amortecedores e feixe 
de molas; pintura automotiva; munido de luzes de freio, 
seta e ré e respectivo engate para transporte; Estrutura 
modular construída sobre o chassi, soldado; Paredes 
confeccionadas com uma camada de isopor industrial e 
revestidas em ambos os lados por placas industriais 
reforçada, termo acústico, lavável; higiênico, tolerante 
a produtos abrasivos e com rigor higiênico e estético, 
que acomode de 3 a 4 pessoas.
Dimensões aproximadas podendo variar para mais ou para 
menos em alguns centímetros: largura 2m; comprimento 4m, 
altura interna mínima de 1,90m, capacidade para, no 
mínimo 1.500kg e peso de no mínimo, 1.000 kg; preparado 
e equipado com:
refrigerador compacto de capacidade mínima de 120L tipo 
“frigobar”; condicionador de ar do tipo “Split” de 
12.000 BTU´S; balcão ou mesa que acomode, no mínimo 2 
pessoas e no máximo de 4 pessoas, com respectivos 
acentos, armário embutido com duas ou três portas para 
armazenamento de utensílios de volume interno mínimo de 
130L todo confeccionado em MDF, com revestimento 
melamínico interno e externo, com acabamento 
texturizado, puxadores metálicos tipo alça, com 
acabamento em pintura preferencialmente na cor branca ou 
similar, cantos e bordas devidamente boleados 
(arredondados) para evitar escoriações; box do banheiro 
interno com lavatório e vaso sanitário com seus devidos 
equipamentos compatíveis como 3 reservatórios, sendo um 
de água limpa, com capacidade de 200l, outro de água 
oriunda da higienização pessoal, com capacidade de 200l, 
outro específico para dejetos com capacidade de 100 l, 
bomba de água; toldo externo na lateral do trailer em 
lona retrátil de estrutura em aço inoxidável; nivelador 
do trailer ajustáveis com dois macacos mecânicos; duas 
clara boias; duas janelas de correr que poderão 
trabalhar abertas ou fechadas a depender da utilização 
dos climatizadores de ar (quente e frio) que serão 
providas de telas que impeçam a passagem de animais da 
fauna sinantrópica nociva. Contará com uma porta para 
entrada, saída; uma roda step; sistema elétrico 
independente, através da rede pública na tensão de 127 
volts por cabos de extensão PP 3x6 anti-chamas, com no 
mínimo 30 metros, 5 tomadas de, no mínimo 32 amperes do 
tipo “Steck” de 2 pinos + 1, localizadas em pontos 
essenciais para utilização, caixa central de 
distribuição dotada de disjuntores independentes e rede 
dedicada para o sistema do ar condicionado, iluminação 
interna através de luminárias com lâmpadas Led, com 
reatores eletrônicos (bi volts); embutidas no teto 
interior da unidade e na parte externa através de, no 
mínimo, 01 (uma) luminária do tipo “plafon” com lâmpada 
ecônomica de 20 Watts. Toda a instalação, conforme Norma 
da ABNT; entrada para uso de gerador, caso necessário 
recomendado gerador de 13.0 HP, que será por conta da 
Prefeitura Municipal de Porto Velho, bivolt com tanque 
aproximado de 25 litros ou superior; isolamento térmico 
e acústico. 
O trailer deverá ter todos os equipamentos de segurança 
exigidos pelo CONTRAN; Sinalização refletiva aprovada 
pelo órgão responsável DENATRAN; O trailer deverá estar 
emplacado e licenciado, no ato da entrega, sendo o 
primeiro emplacamento, no Município de Porto Velho.
Garantia total de fábrica de, no mínimo 12 meses, para o 
trailer e seus equipamentos, revisão periódica e 
assistência técnica autorizada a ser prestada no 
Município de Porto Velho.

Carretas 
Russo
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VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ......................R$ R$ 161.733,34

Cento e sessenta e um mil setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos.

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 161.733,34

Cento e sessenta e um mil setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos.

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ...............................R$ R$ 0,00

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 0,00%

Porto Velho, 08 de junho de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira


