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ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item Quantidade Unid
Especificação
1
1,000 UN 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, nova,
com motor diesel de 06 cilindros, turbo
alimentado de no mínimo 138 HP,
atendendo norma de controle de emissão
de poluentes PROCONVE/MAR-1, sapatas de
no mínimo 700mm de largura, esteiras
vedadas e lubrificadas, lança com no
mínimo 5700mm, braço de no mínimo 2400mm,
caçamba de no mínimo 1,2 m³, fechamento
do braço 12.500 Kg e força de escavação
na caçamba 14.000 kg; Cabine Rops com ar
condicionado, peso operacional de no
mínimo 21.000 kg, sistema de
monitoramento e gerenciamento de dados
via satélite.Com garantia de 01 (um )
ano. Plano gratuito de manutenção de
zero a 2.000 horas com revisões conforme
catálogo do fabricante. (08-03-0204)
2
1,000 UN 01 (UMA) MOTONIVELADORA, nova, equipada
com: - Motor diesel de 06 cilindros,
turbo alimentado, com potência mínima de
160HP; - transmissão com 02 modos de
operação (conversor de torque e
transmissão direta), equipada com
bloqueios e desbloqueio integrado, 08
(oito) marchas a frente e 04 (quatro) a
ré. - sistema direcional com chassi
articulado de acionamento hidráulico com
angulo de articulação de 23º para a
esquerda ou para a direita e raio de
giro de 6,8m. - circulo de lâmina com
acionamento por motor hidráulico; lâmina com deslocamento lateral e
tombamento hidráulico, perfil da lâmina
com formato em curva envolvente e padrão
para operação de talude à 90º graus,
comprimento da lâmina de no mínimo 3,70
m; - Escarificador traseiro com 05
(cinco) dentes ; - Cabine fechada com
ar condicionado; - Pneus 1400x24 – 12L;
- Freios a disco em banho de óleo
selados de acionamento hidráulico e
atuação por pedal nas 04 rodas do tandem;
- Sistema de monitoramento e
gerenciamento via satélite; - faróis
de trabalho dianteiros e traseiros,
luzes indicadoras de direção traseiras
e dianteiras; - peso operacional
mínimo de 15.500 kg; - Garantia de 1
ano; - Plano gratuito de manutenção
de zero a 2.000 horas com revisões
conforme catálogo do fabricante. (08-030205)

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

________

470.000,0000

470.000,0000

________

580.000,0000

580.000,0000

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

1.050.000,0000

