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ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº
1

Quantidade
2,000

Unid.

Especificação

UNI

Retroescavadeira, nova, zero hora, ano e modelo 2021 ou
acima - com todos os equipamentos obrigatórios exigidos
pelo CONTRAN; chassi integral monobloco; tração 4x4;
cabine fechada, equipada com ar condicionado, com duas
portas de acesso e proteção contra capotamento e queda
de objetos que atenda as normas ROPS/FOPS;
comprimento total em posição de transporte deverá ser
maior ou igual a 7000 mm; distância entre eixos maior ou
igual a 2100 mm; largura do equipamento maior ou igual a
2100 mm; profundidade máxima de escavação maior ou
igual a 4200 mm; peso operacional maior ou igual a 7000
kg; motor deverá ter no mínimo 04 (quatro) cilindros; deverá
ter potência bruta igual ou superior a 85 (oitenta e cinco)
HP; sistema de aspiração deverá ser turbo alimentado; o
motor deverá ser da mesma marca do fabricante do
equipamento, combustível deverá ser o diesel, em qualquer
formulação; equipado com tanque de combustível maior ou
igual à 125 litros; a transmissão deverá ter no mínimo de 04
(quatro) marchas à frente e 02 (duas) marchas à ré; as
alavancas da escavadeira deverão ser ergonômicas e na
posição normal de operação; a direção poderá ser elétrica,
hidráulica ou eletro hidráulica; o sistema de carregadeira
deverá ser equipado com dentes e a capacidade da
caçamba carregadeira deverá ser maior ou igual à 0,90 m³;
o sistema de escavadeira deverá ser equipado com dentes
e a capacidade da caçamba da escavadeira deverá ser
maior ou igual à 0,20m³ também equipada com dentes;
deverá ser equipado com pneus condizentes com as
dimensões do equipamento, sendo com no mínimo 10
lonas nos pneus dianteiros e 12 lonas nos pneus traseiros;
deverá ser equipada com alarme sonoro de marcha à ré;
deverá ser equipado com assento do operador ergonômico,
ajustável, giratório, com apoio para os braços e cinto de
segurança; os vidros da cabine deverão ser equipados com
película para proteção contra raios UV; deverá ser
equipado com no mínimo rádio AM/FM; preferencialmente
na cor predominante amarela padrão para máquinas
pesadas; sendo todos os itens padrão do fabricante.
(Valores expressos em Reais R$)

Preço Unitário
365.000,0000

Total Geral:

Preço Total
730.000,00

730.000,00

