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Ilmº Sr. Prefeito 
Prefeitura  Municipal de Vale do Anari 
Vale do Anari  - Rondônia 
 
Em atenção a sua prezada solicitação, que agradecemos, temos a satisfação de apresentar 
lhe nossa proposta para o fornecimento de Mini Carregadeira  com concha. 
 
01 -UNID -MINI CARREGADEIRA,  Modelo BOB CAT, nova, Zero Hora, ano modelo 2018, com 
motor a diesel de 04 cilindros,  aspirado,  com potencia liquida de  68 HP , transmissão com  
02 velocidades, velocidade de deslocamento,  cabine fechada  ROP’S/FOP’S com ar 
condicionado, sistema hidráulico com vazão hidráulica mínima de 70 l/min, altura  total de 
operação  mínima de 4.000mm  altura de descarga de no mínimo 2300mm,  inclinação ao 
nível do solo de no mínimo 26º, raio de giro dianteiro com caçamba de no Maximo 2000mm, 
carga de operacional  de  no mínimo 860kg;  Sistema operacional por alavancas e pedais, 
caçamba com capacidade rasa de 0,40 m³, freios de estacionamento, alarme de ré e buzina 
com sinalizador giratório, pneus 10.00x14,5HD , capacidade do tanque de combustível de  60 
litros, peso operacional  de 3.100 kg,  alarme de marcha a ré e  iluminação para transito e 
trabalho noturno. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica homologada pelo fabricante no Estado de Rondônia. 
Valor do Equipamento R$ 204.000,00(Duzentos e Quatro  Mil Reais). 
 
1. FORMA DE PAGAMENTO: À vista ou através de financiamento bancário de vossa livre 
contratação.  
2. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Será prestada pela Guaporé Maquinas e Equipamentos Ltda., que 
conta com instalações em Porto Velho, Ariquemes e Vilhena, Rolim de Moura e Cerejeiras. 
3. GARANTIA: 12(doze) meses, contado da emissão da nota fiscal, já inclusa a garantia legal.  
4. PRAZO DE ENTREGA: 30dias 
5.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
6. LOCAL DE ENTREGA: Vale do Anari - Rondônia 
 
Na expectativa de suas ordens, ficamos ao inteiro dispor para eventuais esclarecimentos e 
apresentamos nossas.  
 
Cordiais Saudações 

Porto Velho, RO, 05 de Novembro de 2018. 
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