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UN497100011                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

PÁ CARREGADEIRA DE RODAS, NOVA, com as seguintes
especificações: ano de fabricação mínimo 2017, nacional com código
Finame   , com motor da mesma marca do fabricante. Equipada com
motor  diesel,  turbo  alimentado, potência mínima   de 130 HP,
horimetro zerado, 6 cilindros, de acordo com as normas de emissão
Proconve MAR-1 (Tier III), direção hidráulica , bomba de engrenagem
com vazão  mínima de 140 lt/min. Sistema automático de transmissão
com no mínimo  quatro velocidades a frente e três a ré. Freios de
serviço a discos em banho de óleo de ação nas quatro rodas, peso
operacional mínimo de 10.300 kg, ventilador de arrefecimento
hidráulico.  Cabine fechada com certificado ROPS/FOPS, com ar
condicionado, alavanca para controle de trabalho, cabine do operador
na parte  traseira da articulação do equipamento.  Caçamba com
capacidade  mínima  de 1,90m³ . Com nivelamento da caçamba
eletromagnético.  Equipada com dentes , com garantia mínima de 12
(doze) meses sem limite de horas de operação. Pneus novos mínimo
de  17,5 x 25 - 16 lonas, L3. Alarme de ré, buzina. Assento anatômico
regulável de vinil, cinto de segurança. contrapeso  com gancho de
tração, diferenciais com bloqueio automático antipatinagem. Capô do
motor basculante. Com todos os equipamentos que atendam aos
preceitos regulamentares dos órgãos oficiais de trânsito, nos aspectos
relacionados à iluminação, sinalização e segurança. Sistema de
monitoramento via satélite de fábrica com 03 (três) anos gratuito.
(49-71-0001)

Preço Unit. Máximo

305.000,0000 1,000

Quantidade

-------------------------------------------------------------------
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Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............
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 ANEXO I

UN497200012                                                                                                       RETROESCAVADEIRA, NOVA,  com as seguintes especificações:
nacional, ano de fabricação mínimo  2017. Tração 4x4 . Motor da
mesma marca do fabricante do equipamento.  Equipada com motor
diesel de quatro             cilindros, turbo alimentado, potência mínima
de   100 HP, horímetro zerado, de acordo com as normas de emissão
Proconve MAR-1 (Tier III), chassis  inteiriço  peça única. Cabine
fechada com certificado ROPS/FOPS, com ar condicionado de fábrica,
caçamba frontal com dois cilindros de fábrica com capacidade mínima
de 1m³, com caçamba em HD da concha traseira com mínimo 0,26m³,
bomba hidráulica de engrenagem  com vazão mínima  de 145  lt/min.
Bloqueio/travamento de diferencial com acionamento por botão
localizado na alavanca ou joystick. Freios de serviço a discos em
banho de óleo de acionamento hidráulico. Peso operacional mínimo de
7.200 kg.  Pneus dianteiros novos de  12,5/80x18, mínimo  10 lonas, e
pneus   traseiros novos 19,5x24, mínimo 12 lonas. Garantia mínima de
12 (doze) meses sem limite de horas de operação. Alarme de ré,
buzina. Assento em tecido com apoio de braço e suspensão
mecânica, cinto de segurança.  Capô do motor basculante. Com todos
os equipamentos que atendam aos preceitos regulamentares dos
órgãos oficiais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação,
sinalização e segurança. Sistema de monitoramento via satélite de
fábrica com 03 (três) anos gratuito. (49-72-0001)

215.000,0000 1,000

UN497300013                                                                                                       RETROESCAVADEIRA, NOVA,  com as seguintes especificações:
nacional, ano de fabricação mínimo  2017. Direção e tração nas quatro
rodas de diâmetros iguais. Motor da mesma marca do fabricante do
equipamento.  Equipada com motor diesel de quatro cilindros,, turbo ,
potência mínima de   100 HP, horímetro zerado, de acordo com as
normas de emissão Proconve MAR-1 (Tier III).. Cabine fechada com
certificado ROPS/FOPS, com ar condicionado de fábrica. Caçamba
frontal com capacidade mínima de 1,20 m³ bipartida em duas
mandíbulas de acionamento hidráulico para múltiplas aplicações.
Freios a disco banhados em óleo. Peso operacional mínimo de 7.850
kg.  Pneus novos de  17.5x25, mínimo  16 lonas. Garantia mínima de
12 (doze) meses sem limite de horas de operação. Alarme de ré,
buzina. Assento com apoio de braço, cinto de segurança. Com todos
os equipamentos que atendam aos preceitos regulamentares dos
órgãos oficiais de trânsito, nos aspectos relacionados à iluminação,
sinalização e segurança. Sistema de monitoramento via satélite de
fábrica com 03 (três) anos gratuito. (49-73-0001)

315.000,0000 1,000

-------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............


