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Algor metalúrgica ltda – me 

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 49/2021 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Razão Social: Algor Metalúrgica Ltda EPP 

Endereço: Av. Amadeu Paradinha, 11 Berçário Industrial, Nova Prata – RS CEP 95320-000 

Telefone e Fax: (54) 3242- 6141    E-mail: altair@altairconsorcios.com.br 

CNPJ: 19.138.457/0001-95  IE Estadual: 085/0049598  IE Municipal: 42015024 

Representante Legal: Lourdes Balzan Fabro  RG: 9047374013 CPF: 721.534.230-15 

Banco: Banco Caixa Econômica Federal  Agência:0593-2  Conta/C: 1610-1 

Pessoa para contato: Altair Fabro – Brasileiro - Casado 

CPF: 587.244.600-44   RG: 1039589815 

 

Item Quant. Unid. Descrição do Objeto Marca/Modelo Valor Unitário Valor Total  

01 01 Un SEGADEIRA DE 

TAMBOR NOVA, 

tratorizada, largura de 

corte mínimo de 1,7 

metros com acionamento 

com cardã, que deve 

acompanhar, sistema de 

giro livre, possuir 02 

(dois) tambores com 

quatro navalhas retráteis e 

reversíveis em cada 

tambor de corte, sistema 

que permita cortes em 

aclives e declives de no 

mínimo 10º. Deve possuir 

sistema de segurança 

contra impactos, possuir 

caixa de engrenagens 

cônicas de dentes 

helicoidais, em banho de 

óleo, montadas em eixos 

que giram sobre 

rolamentos, garantindo 

bom desempenho de 

malha, baixa 

vibração, baixo ruído, 

transmissão estável, a 

capacidade de carga da 
engrenagem é 

relativamente aumentada e 

a vida útil é mais longa 

Marca: Lavrale 

 

Modelo: SU 170 

tambor  

 

Código finame: 

0071544 

MDA: 

MO19A711 

R$ 60.000,00 

(sessenta mil 

reais) 

R$ 60.000,00 

(sessenta mil 

reais) 
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Valor total da proposta: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 

 

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Garantia: 12 (doze) meses.  

Assistência técnica: A empresa declara que ficara responsável ela assistência técnica do produto 

ofertado.  

Entrega: A entrega dos equipamentos deverá ser efetuada no seguinte endereço: Rua Porto Alegre, 

660, centro, cidade de Campina das Missões/RS, em até 60 (sessenta) dias contados da ordem de 

fornecimento da Administração, em horário de expediente, devendo a empresa comunicar a 

Administração Municipal previamente, com antecedência mínima de 48 horas, para que o 

responsável pela Secretaria acompanhe a entrega. 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, 

fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, 

impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem 

quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos 

eventualmente concedidos. 

Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no 

mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-

de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no cumprimento do contrato. 

 

Nova Prata - RS, 20 de outubro de 2021 

 

 

        _________________________ 

Lourdes B. Fabro 

CPF: 721.534.2305 

RG: 904737401 
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