
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00010/2020 (SRP)

Às 07:57 horas do dia 08 de outubro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00010/2020, referente ao
Processo nº 70000071402019-76, o pregoeiro, Sr(a) NATANAEL FELIX DOS SANTOS, ADJUDICA aos licitantes vencedores
os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 01 - COTA PRINCIPAL 75% - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COMPACTA SOBRE
ESTEIRAS, Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; com motor a diesel, mínimo 03 cilindros, 4 tempos, injeção
direta e turboalimentado, potência bruta mínima de 47 CV (34,56 KW), refrigeração forçada à água, certificação mínima
conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo 5.300 kg e
máximo 8.650 Kg; transmissão hidráulica (hidrostática), mínimo 2 velocidades a frente; caçamba largura mínima de 24
polegadas, com dentes, capacidade de carga mínima de 0,16 m³, profundidade de escavação mínima 3.850 mm; material
rodante com esteiras de aço, equipada com sapatas de 380 mm (mínimo); cabine fechada com ar condicionado,
isolamento acústico e sistemas de segurança contra capotagem (ROPS) e/ou de proteção contra queda de objetos
(FOPS/FOGS), assento do operador com suspensão regulável de acordo com seu peso, descanso de cabeça e braços
ajustáveis, cinto de segurança, rádio AM/FM e entrada USB; sistema elétrico mínimo 12 volts, faróis de serviço dianteiros
e traseiros, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 319.313,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA , pelo melhor lance de R$ 300.000,0000
, com valor negociado a R$ 298.000,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/10/2020
07:57:43

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE
MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.263.434/0001-96, Melhor lance: R$ 300.000,0000, Valor
Negociado: R$ 298.000,0000

Item: 2
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 02 - COTA RESERVADA 25% DO ITEM 1 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COMPACTA
SOBRE ESTEIRAS, Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; com motor a diesel, mínimo 03 cilindros, 4 tempos,
injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima de 47 CV (34,56 KW), refrigeração forçada à água, certificação
mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo
5.300 kg e máximo 8.650 Kg; transmissão hidráulica (hidrostática), mínimo 2 velocidades a frente; caçamba largura
mínima de 24 polegadas, com dentes, capacidade de carga mínima de 0,16 m³, profundidade de escavação mínima
3.850 mm; material rodante com esteiras de aço, equipada com sapatas de 380 mm (mínimo); cabine fechada com ar
condicionado, isolamento acústico e sistemas de segurança contra capotagem (ROPS) e/ou de proteção contra queda de
objetos (FOPS/FOGS), assento do operador com suspensão regulável de acordo com seu peso, descanso de cabeça e
braços ajustáveis, cinto de segurança, rádio AM/FM e entrada USB; sistema elétrico mínimo 12 volts, faróis de serviço
dianteiros e traseiros, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 319.313,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado



Adjudicado para: HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA , pelo melhor lance de R$ 319.000,0000 , com valor
negociado a R$ 298.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/10/2020
07:57:43

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA,
CNPJ/CPF: 00.507.061/0001-40, Melhor lance: R$ 319.000,0000, Valor Negociado: R$
298.000,0000

Item: 3
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 03 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, Zero Km, zero hora, fabricada no
ano em curso; com motor a diesel, mínimo 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta
mínima de 90 CV (66,19KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 -
MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo 12.500 kg e máximo 15.800 Kg, transmissão
hidráulica (hidrostática), mínimo 2 velocidades a frente, caçamba com dentes, capacidade mínima 0,50 m³, força de
desagregação mínima 8.800 Kgf.m, braço de penetração comprimento mínimo 2.000 mm e força de desagregação
mínima 5.900 Kgfm, lança de alcance comprimento mínimo 4.500 mm; profundidade de escavação mínima 5.400 mm;
material rodante equipado com sapatas de 600 mm (mínimo) e garras triplas, mínimo de 06 roletes inferiores e 01
superior de cada lado, largura máxima no exterior das esteiras 2.850 mm; vão livre do solo mínimo 408 mm; sistema
hidráulico vazão mínima 200 l/minuto e pressão mínima 300 Kgf/cm²; tanque de combustível capacidade mínima de
abastecimento 200 litros. Cabine fechada com ar condicionado, isolamento acústico e sis
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 348.225,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 329.670,0000 e a quantidade de 2
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/10/2020
07:57:43

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10, Melhor lance: R$ 329.670,0000

Item: 4
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 04 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, Zero Km, zero hora, fabricada no
ano em curso; com motor a diesel, mínimo 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta
mínima de 117 CV (86,05 KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 -
MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo 15.400 kg e máximo 20.650 Kg, contrapeso
mínimo 2.800 Kg; transmissão hidráulica, mínimo 2 velocidades a frente, caçamba com dentes, capacidade mínima 0,60
m³, força de desagregação mínima 10.500 Kgf.m, braço de penetração comprimento mínimo 2.200 mm e força de
desagregação mínima 8.000 Kgf.m, lança de alcance comprimento mínimo 5.000 mm; profundidade de escavação
mínima 5.500 mm; material rodante equipado com sapatas de 600 mm (mínimo) e garras triplas, mínimo de 07 roletes
inferiores e 02 superiores de cada lado, largura máxima no exterior das esteiras 2.850 mm; vão livre do solo mínimo 415
mm; sistema hidráulico vazão mínima 265 l/minuto e pressão mínima 345 Kg/cm²; tanque de combustível capacidade
mínima de abastecimento 250 litros. Cabine fechada com ar condicionado, isolame
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 433.147,5400 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 424.524,8700 e a quantidade de 2
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/10/2020
07:57:43

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10, Melhor lance: R$ 424.524,8700

Item: 5
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 05 COTA PRINCIPAL 75% - MINICARREGADEIRA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano
em curso; motor a diesel, potência mínima de 58 CV (42.65 KW), injeção direta, 4 tempos, aspiração natural ou
turboalimentado, sistema de parada do motor por meio eletrônico, refrigeração forçada à água, com purificador de ar tipo



seco de dois estágios e indicador de restrição; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I
(Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); transmissão hidráulica; cabine fechada, com ar condicionado original de fábrica,
dotada de estrutura de proteção contra capotamento (ROPS) e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador com
sistema ergonômico, com regulagens e cinto de segurança retrátil; porta copos; descanso para os pés; painel de
instrumentos dotado de horímetro digital ou analógico, alarmes e indicadores; fácil acesso para inspeções diárias na
máquina; controle piloto por meio de joystick; sistema de segurança com bloqueio de comandos; tração nas 4 rodas,
direção hidrostática, ou equivalente; freios de serviço e de segurança; vazão mínima da bomba hidráulica de 58 litros por
minuto; peso operacional mínimo de
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 193.650,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SOTREQ S/A , pelo melhor lance de R$ 193.650,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/10/2020
07:57:43

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-
74, Melhor lance: R$ 193.650,0000

Item: 6
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 06 COTA RESERVADA 25% DO ITEM 5 - MINICARREGADEIRA, Zero Km, zero hora,
fabricada no ano em curso; motor a diesel, potência mínima de 58 CV (42.65 KW), injeção direta, 4 tempos, aspiração
natural ou turboalimentado, sistema de parada do motor por meio eletrônico, refrigeração forçada à água, com
purificador de ar tipo seco de dois estágios e indicador de restrição; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº
433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); transmissão hidráulica; cabine fechada, com ar condicionado original
de fábrica, dotada de estrutura de proteção contra capotamento (ROPS) e contra queda de objetos (FOPS), assento do
operador com sistema ergonômico, com regulagens e cinto de segurança retrátil; porta copos; descanso para os pés;
painel de instrumentos dotado de horímetro digital ou analógico, alarmes e indicadores; fácil acesso para inspeções
diárias na máquina; controle piloto por meio de joystick; sistema de segurança com bloqueio de comandos; tração nas 4
rodas, direção hidrostática, ou equivalente; freios de serviço e de segurança; vazão mínima da bomba hidráulica de 58
litros por minuto; peso operacional mínimo de 2.40
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 193.650,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SOTREQ S/A , pelo melhor lance de R$ 193.650,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/10/2020
07:57:43

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-
74, Melhor lance: R$ 193.650,0000

Item: 7
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 07 MOTONIVELADORA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; motor a
diesel, injeção direta, turboalimentado, potência nominal mínima de 140 CV (102,97 KW), refrigeração forçada à água,
certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional
mínimo de 14.000 Kg máximo de 15.300Kg, transmissão com conversor de torque, ou hidrostática com power shift ou
equivalente ou servotransmisssão, mínimo 06 velocidades à frente e 03 à ré, direção hidráulica, ou equivalente, equipada
com escarificador traseiro de acionamento hidráulico, mínimo 5 dentes, lâmina com deslocamento lateral com ângulo de
talude de até 90º e ângulo de inclinação de até 40° à frente e 5° à ré, sistema de freios multidisco banhado a óleo, chassi
em caixa fechada, cabine com ar condicionado e estrutura proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos
(FOPS), assento do operador ajustável, espelhos retrovisores interno e externos, tanque de combustível com capacidade
mínima de 210 litros; sistema elétrico mínimo 12v, faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção e
freio, alarme de marcha à ré e demai
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 553.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 543.510,0000 e a quantidade de 2
Unidade .



Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/10/2020
07:57:43

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10, Melhor lance: R$ 543.510,0000

Item: 8
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 08 - COTA PRINCIPAL 75% - PÁ CARREGADEIRA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano
em curso; motor a diesel, mínimo de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima de
130 CV (95,61KW), refrigeração forçada à água, certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I
(Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo de 10.000kg e máximo de 14.000Kg, tração nas quatro
rodas de forma articulada, com pneus, transmissão com conversor de torque, ou hidrostática power shift, ou equivalente;
mínimo de 4 velocidades à frente e 3 à ré, direção hidráulica, freio de serviço multidisco banhado a óleo, caçamba com
faca frontal e dentes de impacto, capacidade mínima de 1,9 m³, altura mínima de descarga da caçamba de 2,70 m,
cabine com ar condicionado e estrutura de proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS),
buzina, espelhos retrovisores interno e externos, sistema elétrico mínimo 12v, faróis de serviço dianteiros e traseiros,
luzes indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 349.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 295.020,0000 e a quantidade de 5
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/10/2020
07:57:43

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10, Melhor lance: R$ 295.020,0000

Item: 9
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 09- COTA RESERVADA 25% DO ITEM 8 - PÁ CARREGADEIRA, Zero Km, zero hora,
fabricada no ano em curso; motor a diesel, mínimo de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência
bruta mínima de 130 CV (95,61KW), refrigeração forçada à água, certificação mínima conforme Resolução Proconve nº
433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo de 10.000kg e máximo de 14.000Kg, tração
nas quatro rodas de forma articulada, com pneus, transmissão com conversor de torque, ou hidrostática power shift, ou
equivalente; mínimo de 4 velocidades à frente e 3 à ré, direção hidráulica, freio de serviço multidisco banhado a óleo,
caçamba com faca frontal e dentes de impacto, capacidade mínima de 1,9 m³, altura mínima de descarga da caçamba de
2,70 m, cabine com ar condicionado e estrutura de proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos
(FOPS), buzina, espelhos retrovisores interno e externos, sistema elétrico mínimo 12v, faróis de serviço dianteiros e
traseiros, luzes indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 349.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 345.510,0000 e
a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/10/2020
07:57:43

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63, Melhor lance: R$ 345.510,0000

Item: 10
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 10 - COTA PRINCIPAL 75% - RETROESCAVADEIRA Zero Km, zero hora, fabricada no
ano em curso; com motor a diesel, mínimo 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta
mínima 85 CV (62,51 KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-
I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); tração 4X4, transmissão power shuttle, power shift ou equivalente; mínimo 4
velocidades sincronizadas à frente e 2 à ré, inversor de sentido, sistema de bloqueio do diferencial ativável durante a
operação, acionamento simultâneo da carregadeira e da retroescavadeira, sistema de freio multidisco banhado a óleo,
peso operacional mínimo de 6.000 kg e máximo de 8.200 kg, cabine com ar condicionado e estrutura de proteção contra
capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), saída para eventuais emergências, e grande visibilidade em todas



as .direções, equipada com espelhos retrovisores interno e externos, para-brisa com limpador e sistema de esguicho para
limpeza, caçamba carregadeira com especificações mínimas: largura 2.180 mm, capacidade rasa: 0,7 m³, capacidade
coroada: 0,95 m³, caçamba retroescavadeira com especificaçõe
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 223.423,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SOTREQ S/A , pelo melhor lance de R$ 223.423,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/10/2020
07:57:44

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-
74, Melhor lance: R$ 223.423,0000

Item: 11
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 11 - COTA RESERVADA 25% DO ITEM 10 - RETROESCAVADEIRA Zero Km, zero hora,
fabricada no ano em curso; com motor a diesel, mínimo 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência
bruta mínima 85 CV (62,51 KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 -
MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); tração 4X4, transmissão power shuttle, power shift ou equivalente; mínimo
4 velocidades sincronizadas à frente e 2 à ré, inversor de sentido, sistema de bloqueio do diferencial ativável durante a
operação, acionamento simultâneo da carregadeira e da retroescavadeira, sistema de freio multidisco banhado a óleo,
peso operacional mínimo de 6.000 kg e máximo de 8.200 kg, cabine com ar condicionado e estrutura de proteção contra
capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), saída para eventuais emergências, e grande visibilidade em todas
as .direções, equipada com espelhos retrovisores interno e externos, para-brisa com limpador e sistema de esguicho para
limpeza, caçamba carregadeira com especificações mínimas: largura 2.180 mm, capacidade rasa: 0,7 m³, capacidade
coroada: 0,95 m³, caçamba retroescavadeira com especificaçõe
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 223.423,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SOTREQ S/A , pelo melhor lance de R$ 223.423,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/10/2020
07:57:44

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-
74, Melhor lance: R$ 223.423,0000

Item: 12
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 12 ROLO COMPACTADOR COM PATAS, Zero Km, zero hora, fabricado no ano em curso;
com motor a diesel, mínimo de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima de 100 CV
(73,55 KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas
Agrícolas e Rodoviárias-I); diâmetro mínimo do cilindro compactador: 1.400 mm, largura mínima do cilindro: 2.130mm.
Características adicionais: cilindro liso, peso operacional mínimo de 10.500kg e máximo de 14.000Kg, com tração no
cilindro, transmissão com acionamento direto no cilindro e nas rodas traseiras, chassi articulado, direção com
acionamento totalmente hidráulico, sistema de iluminação de trânsito e trabalho, alarme de marcha à ré, plataforma
montada sobre amortecedores, cabine com ar condicionado, estrutura de proteção contra capotagem (ROPS) e contra
queda de objetos (FOPS), assento do operador ajustável, espelhos retrovisores interno e externos, com Kit de Patas para
o cilindro; sistema elétrico mínimo 12 volts, faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção e freio,
alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 342.900,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 326.000,0000 e a quantidade de 2
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/10/2020 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:



07:57:44 14.707.364/0001-10, Melhor lance: R$ 326.000,0000

Item: 14
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 14 - TRATOR DE ESTEIRA, Zero Km, zero hora, fabricado no ano em curso; motor a
diesel, injeção direta, turboalimentado, potência bruta mínima de 125 CV (91.94Kw), refrigeração forçada à água,
certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional
mínimo de 11.000 Kg e máximo de 13.500 Kg, transmissão Hidrostática ou Power Shift, cabine com ar condicionado e
estrutura proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador ajustável, espelhos
retrovisores interno e externos, sistema elétrico mínimo 12 Volts, faróis de serviço dianteiros e traseiros, alarme de
marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 589.450,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SOTREQ S/A , pelo melhor lance de R$ 576.000,0000 , com valor negociado a R$ 564.480,0000
e a quantidade de 3 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/10/2020
07:57:44

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74,
Melhor lance: R$ 576.000,0000, Valor Negociado: R$ 564.480,0000

Fim do documento


