PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
SANTA CRUZ-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
Processo Administrativo Nº 011/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JUAREZ GUIMARÃES DA SILVA
Data de Publicação: 16/03/2022 11:34:22

TOTAL DO PROCESSO: 520.000,00

NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
LOTE 1
Item: 1

Quant.: 1

Num: 084

Unidade: UNIDADE

Marca: JCB

10.893.377/0001-70
520.000,00

520.000,00
Total: 520.000,00

Modelo: 3CX 4X4 T CF

Descrição: Aquisição de 01 (um) máquina, tipo retroescavadeira de pneus, traçada 4X4, 0KM, de fabricação nacional e
equipamentos agricolas de pequeno portes, com as seguintes características mínimas: Especificação mínimas:
Retroescavadeira de pneus traçada 4x4, -fabricação nacional; -0km; - Combustível diesel; -Tanque de combustível com
capacidade de no mínimo 160 litros; -Motor de 4 cilindros; -Potência mínima do motor 87 HP de potência bruta/liquida
mínima à 1.200 rpm, turbo alimentado de no mínimo 4 litros de cilindrada e 400 Nm de torque a 1.200 rpm; - Sistema
de Transmissão de 4 velocidades a frente e à ré, totalmente sincronizadas com conversor de torque integral e a
reversão de direção (frente/ré) hidráulico tipo power shuttle; - Tração nas quatro rodas 4x4, com eixos dianteiros
montados sobre rolamentos e cubos reforçados. Diferencial com limitador de patinagem padrão entrega controle de
tração automática sem intervenção do operador; - Freios. Os freios de serviço é atuado hidraulicamente através de
duas linhas. É auto ajustável e com sistema selado e banhado em óleo, tipo multidiscos no eixo traseiro, protegido de
sujeira, sem necessidade de manutenção. O freio de estacionamento a disco, seco, montado na entrada do diferencial
traseiro tem seu acionamento do freio de serviço; - Sistema hidráulico de simples manutenção e baixo custo, equipado
com bomba dupla de engrenagem com no mínimo 143 l/min de vazão e mínima de 251 bar de pressão de alívio; Pneus 12.5/80-18 10L na dianteira e 17.5-25 12L L2 na traseira; - Carregadeira frontal com braços de levantamento
reforçados e dois cilindros de tombamento da caçamba e com sistema de nivelamento da caçamba. Caçamba de
Aplicação Geral mínimo de 1,1 m³ com dentes aparafusados e força de desagregação de no mínimo 5.863 (kgf); Retroescavadeira com caçamba tipo HD de 800 mm ´ de largura, dentes aparafusados e profundidade máxima de
escavação de no mínimo 4,41 metros; - Cabine Fechada com Ar Condicionado com para-brisa frontal, a prova de
tombamento (ROPS & FOPS), banco do operador com suspensão e múltiplos ajustes, com cinto de segurança retrátil,
apoio de braços e encosto da cabeça. Painel lateral moderno e completo, tapete de borracha, espelhos retrovisores
interno e externos, buzina no volante e na alavanca da retro, tomada 12 volts; - Peso Operacional no mínimo 7.116 kg.
-Bateria de 12 voltes; - garantia ampla de, pelo menos, 01 (um) ano, sem limite
Quantidade: 1

Gerado em: 30/03/2022 09:52:19

Valor Unit.: 520.000,00

Total Item: 520.000,00
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_________________________________________________________________________
PREGOEIRO: JUAREZ GUIMARÃES DA SILVA

_________________________________________________________________________
EQUIPE DE APOIO MARIA VENERADA SOUZA RODRIGUES

_________________________________________________________________________
EQUIPE DE APOIO MARIA NATALIA LEANDRO ALENCAR
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