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PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO XII - PREGÃO 024/2019

UF:
Município:
Entidade:

MG
PIMENTA
PREFEITURA MUNICIPAL

Número do Processo:

Data: Tipo de Apuração:01/07/2019

Modalidade:

Inciso:

Pregão Presencial Sequencial:

Comissão de Licitação:

Entrega: 17/09/2019 08:00:00

DECRETO N° 2.131/2019

Abertura: 17/09/2019 08:00:00 Proposta: 17/09/2019 08:00:00

000024

Menor Preço - Item

000037/2019

Processo de Registro de Preços

Finalidade:05.0001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Objeto: Material de Consumo.

Item Código Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade

00001 024428 Lixeira individual para coleta seletiva sem poste. Capacidade 50 litros / injetados 
de alta densidade em polipropileno com proteção UV. Possui apagador de 
cigarros em aço inox e fechadura em poliacetal (acompanha chave em 
poliacetal). A haste de fixação da tampa no corpo é em metal galvanizado. 
Medidas: (ALP) 75cm x 43cm x 37cm. Cores: azul / amarelo / verde / vermelho / 
cinza / laranja / branco / preto / marrom.

Unid. 60.0000C

Especificação: Lixeira individual para coleta seletiva sem poste. Capacidade 50 litros / injetados de alta densidade em polipropileno com proteção UV. Possui apagador de 
cigarros em aço inox e fechadura em poliacetal (acompanha chave em poliacetal). A haste de fixação da tampa no corpo é em metal galvanizado. Medidas: (ALP) 
75cm x 43cm x 37cm. Cores: azul / amarelo / verde / vermelho / cinza / laranja / branco / preto / marrom.

00002 024429 Containers plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) 
e aditivado com proteção UV. Capacidade 1000litros e 440quilos. Medidas 
externas: 1300mm(altura) x 1370mm (largura - incluindo os munhões) x 
1040mm de (profundidade). Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, 
munhões laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e 
quatro giratórios com rodas de borracha de 8”, sendo dois com freio de 
estacionamento e com ângulo de giro de 360º. Produto fabricado em 
conformidade com a norma DIN EM 840. Cores: verde, azul, amarelo, vermelho, 
laranja, branco, cinza escuro, marrom, preto.

Unid. 10.0000C

Especificação: Containers plástico INJETADO em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) e aditivado com proteção UV. Capacidade 1000litros e 440quilos. Medidas 
externas: 1300mm(altura) x 1370mm (largura - incluindo os munhões) x 1040mm de (profundidade). Acompanha tampa articulada ao próprio corpo, munhões 
laterais para basculamento, dreno para escoamento de líquidos e quatro giratórios com rodas de borracha de 8”, sendo dois com freio de estacionamento e 
com ângulo de giro de 360º. Produto fabricado em conformidade com a norma DIN EM 840. Cores: verde, azul, amarelo, vermelho, laranja, branco, cinza escuro, 
marrom, preto.

00003 024430 Containers 120litros com rodas: Corpo e tampa injetados em plástico 
polipropileno (PP) copolímero com proteção UV. Acompanha um par de rodas de 
8” (200mm) Eixo das rodas elaborado em aço carbono 1020 galvanizado. 
Containers fabricado conforme as especificações europeias. Cores preto, 
branco, amarelo, laranja, verde, azul, cinza claro, vermelho e marrom. 
Capacidade 120 litros. Medidas (AXLXP): 980mm x 480mm x 550mm.

Unid. 20.0000C

Especificação: Containers 120litros com rodas: Corpo e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero com proteção UV. Acompanha um par de rodas de 8” 
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(200mm) Eixo das rodas elaborado em aço carbono 1020 galvanizado. Containers fabricado conforme as especificações europeias. Cores preto, branco, 
amarelo, laranja, verde, azul, cinza claro, vermelho e marrom. Capacidade 120 litros. Medidas (AXLXP): 980mm x 480mm x 550mm.

00004 024431 Containers plástico com rodas padrão europeu 360 litros com proteção UV. 
Rodas 30cm de largura totalmente emborrachada. Dimensão (AXLXP) 1.10cm x 
62,5cm x 85cm.

Unid. 30.0000C

Especificação: Containers plástico com rodas padrão europeu 360 litros com proteção UV. Rodas 30cm de largura totalmente emborrachada. Dimensão (AXLXP) 1.10cm x 
62,5cm x 85cm.

Observações:Registro de Preços para futura e eventual aquisição de lixeiras e containers para atender a demanda da Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Pimenta-MG.


