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O(A) Secretario Municipal de Planejamento, Juliano Galdino Teixeira , no uso de suas atribuições legais, com
base na Lei  N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 053/2016 na modalidade PREGÃO Nº 
033/2016, objeto:AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHAO BASCULANTE, 
PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E RURAIS DO MUNICÍPIO - SEMOB, e o adjudica para as 

empresas:  

 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
 Marca      V. 

Total
V. Unit. Unidade Qtde Item 

 389900, NEW
HOLLAND
MODELO:
E215C

389.900,001,00  1,00 

 
 ESCAVADEIRA 
Hidráulica sobre esteiras, potência mínima de 145 HP, motor Diesel de 6 cilindros,cilindrada 6,5 L ou superior, peso operacional 22.300 kg ou superior, sistema
hidráulico com duas bombas de fluxo com vazão mínima de 200 I/min, sistema elétrico de tensão de no mínimo 24 volts, capacidade do tanque de combustível 410 L,
sistema de arrefecimento 25 L, óleo do motor 22 L, esteira com sapatas de, no mínimo, 600 mm, comprimento do braço com no mínimo de 2400 mm, comprimento da
lança com no mínimo 5.650 mm, altura de descarga de no mínimo 6.700 mm, cabine fechada, ar condicionado, capacidade da caçamba 1,3 m³ ou superior,
profundidade de escavação mínima 6.000 mm, garantia de 12 meses sem limite de quilometragem e sem limite de horas. revisão de fábrica de 12 meses. NEW
HOLLAND MODELO: E215C

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 389.900,00Total para Este Fornecedor: 

 TRANSRIO CAMILHÕES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA
 Marca      V. 

Total
V. Unit. Unidade Qtde Item 

 250000, VOLKSWAGE
M MODELO:
24280 -
CONSTELLATI
ON

250.000,001,00  2,00 

 
 CAMINHAO 
cabine simples 6x2 truck, novo de fábrica, ano modelo 2016, zero quilometro no chassi, modelo de cabine: cabine estendida, fabricação nacional, com 06 cilindros,
potência de igual ou superior a 275 cv, banco pneumático com revestimento em tecido, piloto automático, computador de bordo, tacógrafo (cabeçote do motor),
direção hidráulica, injeção eletronica, vidros, travas e retrovisores elétricos, motor Diesel turbo, ar condicionado, transmissão manual mínima de 06 (seis) marchas a
frente de 01 (um) a ré embreagem mono disco 395 mm ou maior, freio ABS, PBT homologado (peso bruto total) 23.000 kg ou mais, cmt (capacidade máxima de
tração) 35.000 kg ou mais, capacidade de carga útil + implemento: 15.500 kg ou mais, tanque combutível com capacidade para 275 litros, equipado com caçamba
basculante, caçamba com capacidade de 10 mts cúbicos, garantia de 12 meses sem limite de quilometragem, revisão de fábrica de 12 meses. VOLKSWAGEM
MODELO: 24280 - 
CONSTELLATION 

DESCRIÇÃO: 

 
 Desconto Ofertado 0,00% 
 
 250.000,00Total para Este Fornecedor: 

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) 

do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame. 
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Itajubá, em 8 de junho de 2016 

Juliano Galdino Teixeira 

Secretario Municipal de Planejamento 
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