
PREGÃO PRESENCIAL N
o
 008/2018 

ANEXO II 

Aquisição de Pá Carregadeira, Motoniveladora e Compactador, de fabricação nacional, com Código 

Finame, com recursos oriundos do Contrato de Financiamento de Crédito n
o
 21/01794-8, firmado entre 

o Banco do Brasil S.A. e o Município de Três de Maio, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 

Obras, deste Município 

Item Quant. Unid. Descrição 

1 1 Unid. 

PÁ CARREGADEIRA DE RODAS, nova de fabricação nacional, ano/modelo 

mínimo 2017/2018 com código Finame, equipada com motor da mesma marca do 

fabricante ou grupo do fabricante do equipamento, turbo alimentado a diesel 6 

cilindros e que atenda as normas de emissão de gases TIER III/MAR-I, com 

conformidade com a legislação ambiental vigente, com potência mínima de 135 HP.  

Carga de tombamento em linha reta de mínima de 10. 500 kgf.  

Capacidade de levantamento do ao nível do solo 13.000 kgf força de desagregação 

de no mínimo 12.500 kgf.  

Transmissão automática de 04 marchas a frente e 03 a ré, conversor de torque, 

sistema de arrefecimento com radiadores montados em sistema de caixa, com 

ventilador de acionamento hidráulico reversível (stander).  

Eixos dianteiros e traseiros, com bloqueio de diferencial de torque proporcional 

limitado, freios de serviços blindados com multidiscos banhados à óleo, vazão  

bomba hidráulica mínima de  160  L/M.  

Cabine fechada com certificado R.O.P.S (contra capotagem) e F.O.P.S (contra 

queda de materiais) insulfilm nos vidros, ar condicionado original de fábrica, radio 

AM/FM com entrada USB, limpador de para-brisa dianteiro e traseiro com lavador, 

um espelho retrovisor interno e 2 externos, e cortina quebra sol traseira,  com 2 

faróis frontais, faróis de trabalho e 2 faróis traseiros, luzes indicadores de direção 

dianteiras e traseiras, alarme de ré, tapete antiderrapante, com banco do operador 

com suspensão, com cinto de segurança, painel de instrumentos com sistema de 

monitoramento eletrônico, extintor de incêndio bem como todos os equipamentos de 

segurança e tráfego conforme as normas do DETRAN/CONTRAN.  

Capo basculante com peça inteiriça.  

Caçamba frontal com capacidade 2,30 m³ coroada, comandos joystick, com peso 

operacional de no mínimo de 11.500 kgs.  

Pneus 17,5 x 25 16 lonas, L3. aro 14 – 4 peças. 



Garantia de 12 (doze) meses sem limites de horas, com catálogo de peças e manual 

do operador em português.  

2 1 Unid. 

MOTONIVELADORA, nova de fabricação nacional, ano/modelo mínimo 

2017/2018 com código Finame.  

Equipada com motor da mesma marca do fabricante ou grupo do fabricante do 

equipamento, de 6 cilindros a diesel, eletrônico, turbo alimentando, com três 

variáveis de potência liquida, sendo inicial mínima de 170 HP.  

Sistema de freios a disco em banho de óleo selados de acionamento hidráulico e 

atuação por pedal nas quatro rodas do Tandem e freio de estacionamento.  

Transmissão automática com no mínimo 6 velocidades a frente e no mínimo 3 à ré, 

equipado com sistema de conversor de torque, equipada com bloqueio e desbloqueio 

integrado, sistema direcional com chassi articulado de acionamento hidráulico com 

ângulo de articulação  mínimo de 25° para esquerda ou para direita,  lâmina com 

deslocamento lateral e hidráulico e padrão para operação de talude a 90°.  

Lâmina de exclusivo perfil envolvente. Circulo da lâmina com deslocamento lateral 

e angular acionados hidraulicamente com dimensões mínima de 3.600 x 622 x 

22mm. Elevação máxima do solo de mínimo 400mm. Controles totalmente 

hidráulicos.  

Direção tipo hidrostática ou hidráulica.  

Pneus novos de bitola mínima de 1400 x 24 – 16 Lonas.  

Cabine fechada ROPS/FOPS com certificado, insulfilm nos vidros, ar 

condicionado original de fábrica, radio AM/FM com entrada USB, limpador de 

para-brisa dianteiro e traseiro com lavador, um espelho retrovisor interno e 2 

externos, e cortina quebra sol traseira, com 2 faróis frontais, faróis de trabalho e 2 

faróis traseiros, luzes indicadores de direção dianteiras e traseiras, com banco do 

operador com suspensão, com cinto de segurança, painel de instrumentos com 

sistema de monitoramento eletrônico, extintor de incêndio bem como todos os 

equipamentos de segurança e tráfego conforme as normas do DETRAN/CONTRAN.  

Ripper traseiro com no mínimo 5 dentes.  

Peso operacional mínimo de 16.000 Kg. 

Garantia de 12 (doze) meses sem limites de horas, com catálogo de peças e manual 

do operador em português. 

3 1 Unid. 

COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPULSADO, novo de fabricação 

nacional, ano/modelo mínimo 2017/2018 com código Finame, equipado com motor 

da mesma marca do fabricante ou grupo do fabricante do equipamento, turbo 



alimentado a diesel 4 cilindros e que atenda as normas de emissão de gases TIER 

III/MAR-I, com conformidade com a legislação ambiental vigente, com potência 

mínima de 110hp.  

Sistema de tração sistema hidrostático com bomba e motor de pistões axiais e com 

circuito totalmente independente.  

Velocidade variável mínima entre 0 e 5,0  Km/h.  

Vibração com sistema hidráulico independente, bomba e motor de engrenagens 

acoplado a um eixo excêntrico que gira no interior do tambor, comando duplo que 

possibilita o giro do eixo nos dois sentidos com frequência de vibração mínima de 

1800vpm.    

Amplitude mínima de 1,70mm em alta e 0,65 mm em baixa, com impacto dinâmico 

mínimo de 31.000Kgf em alta e 18.000Kgf em baixa. Capacidade de subida de 

rampa mínima 63 %. Com redução nas planetárias e sistema de anti terrapagem 

(limited slip).  

Pneus mínimos de 18,4 x 30.  

Peso operacional mínimo de 10.400Kg.  

Cabine fechada ROPS/FOPS certificada, insulfilm nos vidros, ar condicionado 

original de fábrica, radio AM/FM com entrada USB, com limpador e lavador do 

vidro dianteiro, um espelho retrovisor interno e 2 externos, com 2 faróis frontais, 

faróis de trabalho e 2 faróis traseiros, luzes indicadores de direção dianteiras e 

traseiras, alarme de ré, tapete antiderrapante, com banco do operador com suspensão, 

com cinto de segurança, painel de instrumentos com sistema de monitoramento 

eletrônico, extintor de incêndio bem como todos os equipamentos de segurança e 

tráfego conforme as normas do DETRAN/CONTRAN. 

Rolo liso 

Garantia de 12 (doze) meses sem limites de horas, com catálogo de peças e manual 

do operador em português.  

Obs.: O catálogo de peças e o manual do operador deverão ser entregues juntamente com o equipamento durante 

a entrega técnica previamente agendada. 


