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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2022
OBJETO: Aquisição de máquina escavadeira Hidráulica nova para atender as
necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de Planalto -PR, observadas
as características e demais condições definidas no edital e seus anexos, a
classificação ficou a seguinte:
PARANA EQUIPAMENTOS S/A

Classificação Lote Item

Nome do produto/serviço

Valor do item Situação

Escavadeira Hidráulica nova sem uso, ano de 779.000,00

Classificado

fabricação 2022, com motor da mesma
marca do fabricante a diesel com sistema de

injeção eletrônica, turbinado, atendendo as
normas de emissões PROCONVE MAR I,

com potência mínima de 93 hp de potência ;

Peso operacional de no min 13,000 kg ;
Equipada com sistema de monitoramento a
distância via satélite/telefone com

informações em tempo real do equipamento
ex ; códigos de falhas etc. ; Sistema
hidráulico com força de escavação no braço

de no min 80kn e força de escavação na
caçamba de no min 111 kn , força na barra
de tração no min de 15950 kg ,velocidade de
deslocamento não inferior em alta á 4.8

km/h e em baixa no mínimo á 3.0km/h;

Caçamba com capacidade min de 0,85 m3;
Sapatas de no min 700 mm e com no
mínimo 7 roletes inferiores de cada lada e 2

superiores de cada lado; Comprimento
mínimo do EQUIPAMENTO de 8,560 mm;

Comprimento do braço de no mínimo de
2250 mm; Profundidade minima de

escavação de no mínimo 5600 mm;

Comprimento mínimo das esteiras de 3,90
metros; Largura total com sapatas de 700
mm de no mínimo 2685 mm e no máximo de

2750 mm; Equipada com cabine fechada
com ar condicionado de fábrica . com faróis
para trabalhos noturnos; câmera de ré;
Tanque de combustível com capacidade
mínima de no mínimo 280 litros; vidros com
película de proteção solar, com transparência
a ser definida no momento do pedido.

Garantia total mínima de 1 ano e garantia
estrutural de no mínimo 2 anos.

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Classificação

Lote Item

Nome do produto/serviço
Valor do item Situação
Escavadeira Hidráulica nova sem uso, ano de 826.400,00 Classificado
fabricação 2022, com motor da mesma
marca do fabricante a diesel com sistema de

injeção eletrônica, turbinado, atendendo as
normas de emissões PROCONVE MAR I,
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com potência mínima de 93 hp de potência ;
Peso operacional de no min 13,000 kg ;
Equipada com sistema de monitoramento a
distância via satélite/telefone com

nformações em tempo real do equipamento
ex : códigos de falhas etc. ; Sistema

hidráulico com força de escavação no braço
de no min 80kn e força de escavação na
caçamba de no min 111 kn , força na barra
de tração no min de 15950 kg .velocidade de
deslocamento não inferior em alta á 4.8

km/h e em baixa no mínimo á 3.0km/h;

Caçamba com capacidade min de 0,85 m3:
Sapatas de no min 700 mm e com no
mínimo 7 roletes inferiores de cada lada e 2

superiores de cada lado; Comprimento
mínimo do EQUIPAMENTO de 8,560 mm;

Comprimento do braço de no mínimo de
2250 mm; Profundidade mínima de

escavação de no mínimo 5600 mm;

Comprimento mínimo das esteiras de 3,90
metros; Largura total com sapatas de 700
mm de no mínimo 2685 mm e no máximo de

2750 mm; Equipada com cabine fechada
com ar condicionado de fábrica , com faróis
para trabalhos noturnos; câmera de ré;

Tanque de combustível com capacidade
minima de no mínimo 280 litros; vidros com

película de proteção solar, com transparência
a ser definida no momento do pedido.

Garantia total mínima de 1 ano e garantia
estrutural de no mínimo 2 anos.
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

Classificação Lote

Item

Nome do produto/serviço

Valor do item Situação

Escavadeira Hidráulica nova sem uso, ano de 818,000,00

fabricação 2022, com motor da mesma
marca do fabricante a diesel com sistema de

injeção eletrônica, turbinado, atendendo as
normas de emissões PROGONVE MAR I,

com potência mínima de 93 hp de potência ;
Peso operacional de no min 13,000 kg ;
Equipada com sistema de monitoramento a
distância via satélite/telefone com

informações em tempo real do equipamento
ex : códigos de falhas etc. ; Sistema
hidráulico com força de escavação no braço
de no min 80kn e força de escavação na
caçamba de no min 111kn , força na barra
de tração no min de 15950 kg .velocidade de
deslocamento não Inferior em alta á 4.8

km/h e em baixa no mínimo á 3.0km/h;
Caçamba com capacidade min de 0,85 m3;

Sapatas de no min 700 mm e com no
mínimo 7 roletes inferiores de cada lada e 2

superiores de cada lado; Comprimento
mínimo do EQUIPAMENTO de 8,560 mm;
Comprimento do braço de no mínimo de
2250 mm; Profundidade mínima de
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escavação de no mínimo 5600 mm;
Comprimento mínimo das esteiras de 3,90
metros; Largura total com sapatas de 700
mm de no mínimo 2685 mm e no máximo de

2750 mm; Equipada com cabine fechada
com ar condicionado de fábrica , com faróis
para trabalhos noturnos; câmera de ré;

Tanque de combustível com capacidade
mínima de no mínimo 280 litros; vidros com

película de proteção solar, com transparência
a ser definida no momento do pedido.

Garantia total mínima de 1 ano e garantia
estrutural de no mínimo 2 anos.

Planalto - PR, 30 de março de 2022.
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