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Relação dos Participantes por Processo / Licitação
Item

Material

Descrição do Material

Marca do Produto Un.Med.

Qtde Cotada

Descto(%)

Preço Unitário

Preço Total

Situação

218.000,0000

436.000,00

Venceu

Nr. do Processo: 72/2018
Licitação: 66/2018 - PR
Data da Homologação: 05/10/2018
Fornecedor: 241
- BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1

01-26-00030

RETROESCAVADEIRA 0 HORA, NOVA DE FÁBRICA,

NEW HOLLAND

ANO/MODELO 2018, 4X4, cabine ROPS/FOPS

B110B

UN

2,000

0,0000

fechada com ar condicionado, motor da mesma marca
do equipamento, a diesel de no mínimo 4 cilindros,
turbo alimentado, com potência bruta de no mínimo 85
hp, sistema elétrico 12V, com alternador de 100ah,
freios de serviço multidisco em banho de óleo, sistema
hidráulico com bomba de engrenagens e direção
hidrostática, transmissão mínima de 04 marchas a
frente e 04 a ré, carregadeira frontal de capacidade
mínima de 0,90m³, com lâmina reversível de 1
polegada, profundidade de escavação do braço retro
mínima de 4,50m, dimensão caçamba do retro de 18",
chassi monobloco, soldado em peça única, retrovisor
externo e interno, peso operacional de no mínimo
6700kg, freio de estacionamento independente do freio
de serviço, kit de iluminação completo, chave reserva,
equipada com a 4ª função hidráulica para rompedor no
retro, manuais e garantia de fábrica de no mínimo 12
meses. Segue-se as diretrizes previstas na portaria
3214 da NR 12; películas nos vidros escurecidos com
transparência mínima de 75% dentro dos parâmetros
do CONTRAN; tapetes de borracha; o veículo deverá
ser entregue com as taxas, frete, tributos, encargos
sociais e quaisquer outras despesas que incluam ou
venham a incidir no preço proposto PAGAS; durante o
período de Garantia, as despesas decorrentes da
manutenção corretiva e de substituição de
peças/componentes que apresentarem defeitos de
fabricação, devido ao uso normal do veículo, correrão
por conta exclusiva da licitante vencedora.

Total do Fornecedor -------->

Formiga, 24 de Abril de 2019.

2,000

436.000,00

