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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Santa Cecília
MUNICIPIO DE SANTA CECÍLIA
Pregão Eletrônico - 063/2022

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Motoniveladora; nova; zero hora; de fabricação nacional; ano de fabricação e modelo 2022 ou superior articulada;
equipada com motor eletrônico; com variação de potência, sendo no mínimo de 175Hp (cento e setenta e cinco hp) liquida para a
primeira faixa de potência; combustível diesel, de 06 (seis) cilindros; turbo alimentado, certificação de emissão de gases no
mínimo TIER III; transmissão podendo ser sistema automático ou semi automático, de no mínimo 06 (seis) marchas à frente e 03
(três) a ré, com conversor de torque e lock-up e ou direta; eixo traseiro com sistema de bloqueio total de diferencial; freio de
serviço a disco banhados a óleo, localizados nos 04 (quatro) cubos das rodas, completamente vedados e livres de ajustes, e
sistema de frenagem em caso de pane no equipamento; freio de estacionamento independente, com disco no eixo de saída da
transmissão; poderá ser equipado com sistema hidráulico sensível a carga ou não; poderá ser equipado com bomba de pistões
de fluxo variável de centro fechado ou bomba de dupla engrenagem ou qualquer outro sistema compátivel; direção hidrostática
com ângulo de articulação mínimo de 25° (vinte e cinco graus); lâmina com medidas mínimas de 3.600mm (três mil e seiscentos
milímetros) x 610mm (seiscentos e dez milímetros)x 19mm (dezenove milímetros), com profundidade de corte mínima de 600mm
(seiscentos milímetros), ângulo de talude de 90º (noventa graus) para cada lado; pneus 17,5 (dezessete virgula cinco) x – 25
(vinte e cinco) – 12 (doze) lonas; rodas com aros tripeças e um pneu de estepe nas mesmas dimensões; implemento traseiro com
ripper e escarificador, com no mínimo 03 (três) dentes e 05 (cinco) dentes respectivamente; tanque de combustível de no mínimo
280 (duzentos e oitenta) litros; cabine ROPS/FROPS fechada com ar condicionado quente/frio, sonorização composta por rádio
AM/FM/USB, alto falantes e antena, tapetes internos, limpador de para brisas, retrovisor interno e externo, luzes de trabalho
dianteiras... - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 936.000,00
Fornecedor Situação Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Total
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GR1803BR XCMG 1 885.000,00
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