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AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 3/2016

A Comissão Especial de Pregão, da entidade SAMAE NOVA TRENTO, no exercício das
atribuições que lhe confere a(o) Portaria nº. 017/2012, de 12/11/2012, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 16/08/2016, às 15:00 horas, no endereço,
RUA DOS IMIGRANTES, nº 356, Nova Trento-SC, a reunião de recebimento e abertura das
documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 3/2016-PR na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL.
Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado ou pelo
Site: http:/samae.novatrento.sc.gov.br.
Objeto da Licitação: RETROESCAVADEIRA NOVA DE FABRICAÇÃO
NACIONAL, TRAÇÃO 4X4, Ano e Modelo de Fabricação 2016,com motor a diesel turbo
alimentado de no mínimo 79 hp de potência bruta, transmissão com conversor de torque, cabine
fechada com ar condicionado, limpador e lavador e cinto de segurança, banco com suspensão e
apoio de braço esquerdo e direito. caçamba traseira com24”, caçamba de pá carregadeira com
capacidade mínima de 0,85m³ com lamina reta sem dentes, ,pneus dianteiros com mínimo
12,5x16,5,traseiros com mínino 19,5x24 com mínimo de 10 lonas. *Equipamento com todos os
itens de segurança e sinalização. Garantia do equipamento por defeito de fabricação ou de
montagem de no mínimo 24 meses, com as devidas revisões.
*Equipamento Adicional, 01 Concha de Vala entre 30 e 35cm de largura, que adapte a máquina.
*Anexar a Proposta Catálogo Técnico do Equipamento pelo Fabricante.
Valor Máximo Previsto R$ 224.834,00 (Duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e
quatro reais)

Nova Trento, 28 de Julho de 2016.
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