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LICITAÇÃO

MAPA PROPOSTA DE MATERIAL
Fornecedor................................
Endereço NI NI NÃO INFORMADO
MunicípioNÃO INFORMADO
Devolução Proposta
14/05/2020 10:00:00

Item
1

Quant.

Un.
1 UN

Objeto de Licitação

Estado NI
Abertura de Envelopes
14/05/2020 10:00:00

Marca

CPF/CNPJ00.000.000/0000-00
Insc. Est.
Condição de Pagamento

Preço Unit.

Preço Total

1.60.09.0005-1

RETROESCAVADEIRA

Nota :
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RETROESCAVADEIRA 4X4:
Retroescavadeira, nova, zero hora, ano e modelo 2019, tração 4x4, equipada com: Motor diesel, 4 cilindros, turbo alimentado, com potência
mínima de 85HP 4.4 litros, motor do mesmo fabricante do equipamento / ou do mesmo grupo empresarial , e índice de emissão de poluentes de
acordo com a norma MAR-1/TIER 3, Transmissão sincronizada com no mínimo 4 marchas à frente e 4 à ré, conversor de torque e inversor
hidráulico; chassi monobloco integralmente soldado em peça única com numeração de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito que permita o
emplacamento do equipamento; Cabine fechada e ar condicionado “ROPS” e “FOPS” de acordo com as normas técnicas da ABNT, com
plaqueta de identificação informando as normas técnicas utilizadas, o número de série da cabine e o nome do fabricante; com banco com
suspensão regulável de acordo com o peso do operador, tapete, cinto de segurança, pára-brisa de vidro laminado com limpador e esguicho de
água, tomada de 12V para carregador de celular, buzina elétrica, faróis dianteiros e traseiros, Pintura amarela de acordo com a legislação
vigente; Sistema retro centrada com profundidade de escavação mínima de 4.300 mm, com força de escavação mínima de 3.000 Kgf, caçamba
de 30” reforçada com chapas de desgaste nas laterais e no fundo, com dentes; Sistema de carregamento frontal equipado com 2 cilindros de
basculamento apoiados nos braços laterais do “H“, para não obstruir a visão do operador , altura de descarga mínima de 2.450 mm com
caçamba reforçada com no mínimo 4 chapas de desgaste no fundo; Sistema de freio de estacionamento/segurança totalmente independente do
sistema de freio de serviço (a disco seco); Tanques de diesel e óleo hidráulico com tampas fechadas com chave; Pneus traseiros 17,5 x 25 L2
12 lonas; Sistema de monitoramento remoto que permita a localização do equipamento e acompanhamento das funções vitais instalado direto de
fábrica; Velocidade de deslocamento máxima de no mínimo 40km/h; Garantia mínima de 12 meses para o equipamento; jogo completo de
manuais para operação e manutenção (redigidos em Português). Apresentar catalogo do fabricante para comprovação das especificações
técnica.

VALIDADE DA PROPOSTA: ________________

VALOR TOTAL: __________________

PRAZO DE ENTREGA: ____________________

ALUMÍNIO/SP, 05 de maio de 2020

CARIMBO E ASSINATURA DO FORNECEDOR
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