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LOTE 1
ITEM DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO PEÇO TOTAL

1.1 23 (vinte e três)  unidades de carrinho do 
tipo  estacionamento,  aramado  de  2mm em 
estrutura  metálica,  com  acabamento  zincado 
convencional,  tubo  oblongo,  parede 1,90  cm, 
para transporte de processos, com capacidade 
para transporte de aproximadamente 50 autos 
de  processos,  o  equivalente  a  60  Kg,  rodas 
traseiras pneumáticas e rodízio dianteiro de 6” 
sendo  todos  fixos,  com  as  seguintes 
dimensões: altura total 120 cm, base do cesto 
55 cm x 36 cm, altura do cesto 60 cm, sendo 
que  a  parte  frontal  do  cesto  deverá  ser 
articulada em 180°, com sistema de dobradiça 
e trava. MARCA: CRR

R$520,65 R$11.974,95

LOTE 2

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO PEÇO TOTAL

1.1 51 (cinquenta e uma) unidades de carrinho 
do  tipo  abastecedor,  aramado  de  2mm em 
estrutura  metálica,  com  acabamento  zincado 
convencional,  tubo  oblongo,  parede 1,90  cm, 
para transporte de processos, com capacidade 
para transporte de aproximadamente 80 autos 
de processos, o equivalente a 90 Kg, rodízio de 
6”, sendo dois giratórios e dois fixos,  com as 
seguintes dimensões: altura total 110 cm, base 
do cesto 55 cm x 75 cm, altura do cesto 50 cm, 
sendo que um dos lados de 75cm, deverá ser 
articulada em 180°, com sistema de dobradiça 
e trava. MARCA CRR

R$450,96 R$22.998,96

VALOR TOTAL: R$ 34.973,91 (trinta e quatro mil novecentos e setenta e três reais e 
noventa e um centavos)

FISCALIZADOR E GERENCIADOR: Diretoria Judiciária 

BELO HORIZONTE,
 30 DE DEZEMBRO DE 2010

Áurea Coutens de Menezes 
Pregoeira
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