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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2022

OBJETO: Aquisição de máquina escavadeira Hidráulica e retro escavadeira nova
para atender as necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de Planalto -
PR, a classificação ficou a seguinte:

VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

Classificação Lote Item Nome do produto/sen/iço

ESTEIRAS, nova, sem uso, ano de
fabricação mínimo 2022, peso
operacional entre 17000 e 18500 kg;
equipada com motor diesel, com
potência liquida máxima SAEJ1349
superior ou igual a 115HP; sistema
hidráulico com pressão máxima
superior ou igual a 30Mpa e vazão
nominal máxima superior ou igual a
2701/min; material rodante com
comprimento mínimo de 3,90m, com
no mínimo 7 roletes inferiores e 2

superiores e sapata de largura mínima
de 700mm; concha de uso geral com
capacidade mínima de 0,80m^; cabine
com certificação ISO ROPS/FOPS
com ar condicionado e sistema de

gestão de frota com no mínimo:

1- Monitoramento e controle da

localização da máquina;

2- Monitoramento de horas de

funcionamento / horas ociosas;

3- Monitoramento do consumo de

combustível;

4- Fornecimento de dados dos níveis

de carga;

5- Alertas sobre código de falhas.

Vidros com película de proteção solar,
com transparência a ser definida no
momento do pedido. Adesivos
conforme padrão fornecido pelo
^APA. Com faróis para trabalhos
noturnos. Garantia total mínima de 1

ano.

Valor do item

797.000,00

Situação

Classificado
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