
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

82.561.093/0001-98
Praça João Ribeiro, 01

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: Telefone: (49) 3233-6400

CEP: 88600-000 - São Joaquim SC

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 22/2020 - PE

 Processo Administrativo:

 Data do Processo: 30/07/2020

83/2020

EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UN Maquinário Pesado - Escavadeira Hidráulica nova sobre
esteiras, motor diesel de 04(quatro) cilindros, fabricado pelo
fabricante  do equipamento e outros. Sistema de injeção
eletrônica, turbo alimentado, potencia mínima 120hp, que
atenda as normas mínimas de emissões de poluentes Tier
III. Cabine do operador fechada, equipada com ar
condicionado quente frio, sistema hidráulico  acionado por
bomba de vazão variável. Comprimento  da lança mínimo
5.100mm, do braço no mínimo 2.600mm. Capacidade da
caçamba mínima de 0,80m3 . Esteira de largura mínima de
700mm. Peso operacional mínimo de 17.000kg e no
máximo 18.500kg. Com acionamento da esteira
hidrostática. Material  rodante composto no mínimo com 02
(dois) roletes superiores e 07(sete) inferiores de cada lado
do chassi.
 ITENS OBRIGATÓRIOS:
a) O produto será entregue na Prefeitura municipal
de são Joaquim SC, Praça João Ribeiro, 01,centro/SC;
b) Indicação de código finame;
c) Equipamento a ser entregue deverá conter
cabine do operador construída com perfis de aço de alta
resistência e montada onde ofereça espaço excelente com
visibilidade e alto nível de segurança ao operador;
d) Radio AM/FM, porta objetos, janelas laterais e
para-brisa equipado com limpador. Assento do operador
ergonômico e ajustável em várias posições dotado de cinto
de segurança. Sistema de iluminação dotado de faróis para
trabalho noturno;
e) Declaração do fabricante do equipamento de que
se responsabiliza solidariamente ao licitante pela entrega
do equipamento e assistência técnica durante o período de
garantia do produto;
f) Jogo de chaves e soquetes compatíveis a
maquina(ex: chave de rodas com cabo);
g) Garantia mínima de 12(doze) meses, durante o
período de garantia será concedido pelo fabricante, sem
ônus para prefeitura municipal de são Joaquim, horas
trabalhadas e peças liberadas em garantia, bem como sua
substituição, sem despesas de deslocamento
(quilometragem percorrida);
h) Plano de manutenção com inclusão de todos os
filtros, lubrificantes, mão de obra, nas primeiras 2000 horas
da maquina, sem despesas de deslocamento
(quilometragem percorrida).

435.000,0000 435.000,001,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 435.000,00


