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ANEXO 01 - B - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE  LICITAÇÕES

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 01 - AMPLA DISPUTA00001

RETROESCAVADEIRA NOVA -
Descrição mínima: Retroescavadeira nova (Zero hora)
cabinada com ar condicionado, ano fabricação 2022 ou ano
corrente de fabricação em série e sem adaptações (última
série).
Motor: equipada com motor diesel 4,5L cilindros com injeção
direta, turbo alimentado da mesma marca do fabricante do
equipamento, certificação de emissão de poluentes
enquadrado nas normas tier 3/mar-1, com potência mínima de
90hp;
Transmissão e tração: tração nas quatro rodas 4 x 4,
transmissão com no mínimo de 4 velocidades à frente e à ré
totalmente sincronizadas com conversor de torque; Interruptor
elétrico de desacoplamento de transmissão na alavanca de
comando hidráulico;
Freio estacionamento independente do freio de serviço,
tanque de  combustível com capacidade mínima de 155 lts,
pneus dianteiros com medidas de no mínimo 12,5 x 18, e
traseiros medidas mínima de 16,9 x 24;
Caçamba: caçamba frontal de no mínimo 0,85m3, e traseira
com no mínimo 0,24m3, caçamba dianteira e traseira equipada
com dentes, com basculamento acionado por mínimo 01
cilindro, com espelhos retrovisores;
Sistema de iluminação traseiro e dianteiro, alarme de ré,
chassi monobloco, bomba hidráulica de acionamento coaxial e
dupla de engrenagens com vazão de mínimo 145 L/min, com
força de escavação/ desagregação no braço traseiro de
3.760 kg, profundidade de escavação desagregada na
caçamba dianteira de mínimo 5.200 kg, com limpador eletrico
de parabrisa frontal e traseiro, profundidade de escavação de
no mínimo 4.400mm, banco com apoio de braço e com
suspensão, com cinto de segurança, com peso operacional
de no mínimo 7.000KG.
Garantia: 12 meses sem limite de quilometragem contados a
partir da entrada em operação e manual de operação,
manutenção e peças obrigatórios, modelos padrão do
fabricante em língua portuguesa.

1,00UN00034333

1,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 02 - AMPLA DISPUTA00002

VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS - CAPACIDADE 24
PASSAGEIROS,  01 CADEIRANTE E O MOTORISTA,
ADAPTADO -
Descrição mínima: Micro-ônibus fretamento de Transporte
Sanitário 0km ano 2022 ou do ano corrente; adaptado para o
transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e
dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução
CONTRAN 316/09, (capacidade 24 passageiros, 01 (um)
cadeirante e o motorista) ar condicionado, porta pacote porta
lado direito para embarque equipamento de acessibilidade em
acordo com a ABNT NBR 15.320 com certificação INMETRO
janelas com vidros móveis com guarnição poltrona para
motorista com deslocamento lateral cinto de segurança
abdominal para todas as poltronas tomada de ar no teto com
saída de emergência acoplada vidro vigia na traseira
iluminação interna motor diesel com no mínimo de 150 cv de

1,00UN00034336
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potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m) injeção eletrônica
mínimo 5 marchas a frente e  01 a ré direção hidráulica ou
elétrica tacógrafo original de fábrica freio a ar com ABS
Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou
trapezoidais e amortecedores telescópicos Suspensão
traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores
telescópicos PBT mínimo de 8 toneladas tanque com
capacidade mínima de 150 litros. registrado no DETRAN

Garantia mínima: 12 meses conforme legislação e normas
vigentes.

1,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 03 - AMPLA DISPUTA00003

VEICULO TIPO MINIVAN CAPACIDADE 07 PASSAGEIROS -
Descrições mínimas: Veículo Tipo Minivan Zero quilômetro,
Novo de fabricação nacional 2022 ou do ano corrente; Com
04 Portas, 7 Passageiros, Cor Branca.

Itens de série: Airbag duplo dianteiro e traseiro; Alarme;
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de
altura; Ar condicionado; Câmbio automático de 06 marchas;
Chave com telecomando para abertura de portas e
porta-malas; Cintos de segurança dianteiros e traseiros
retráteis de 3 pontos; Comando interno de abertura da tampa
do tanque de combustível; Controle de tração; Desembaçador
traseiro com limpador traseiro; Direção elétrica progressiva
com regulagem de altura; Freios ABS; Hodômetro e relógio
digital; Indicador gradual do nível de combustível; Limpador e
lavador do para-brisas com intermitência; Motor: mínimo 1.8L,
Flex (gasolina e/ou etanol), mínimo 111 cv de potência (etanol)
e 106 cv (gasolina); Porta-malas mínimo de 500 litros; Pneus:
mínimo 185/60; Sistema de som original de fábrica: Central
Multimídia com rádio AM / FM, Tela touch, Bluetooth, MP3 e
entradas USB e AUX-IN (alto-falantes dianteiros, traseiros e
antena); Retrovisores externos com comando interno; Rodas:
mínimo aro 16 aluminio integrais; Sensor de estacionamento
traseiro.

Garantia mínima: 12 meses conforme legislação e normas
vigentes.

1,00UN00034337

1,00Quantidade Valor Total do Lote

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

LOTE 04 - AMPLA DISPUTA00004

VEICULO TIPO VAN - MINIMO 15 PASSAGEIROS COM
ACESSO A CADEIRANTE POR PLATAFORMA ELEVATORIA -
Descrições mínimas: Veículo de prestação de servicos
especiais; para transporte sanitario; Tipo Van zero quilômetro;
À diesel; Preferencialmente de fabricação nacional 2022 ou
do ano corrente; com 02 portas dianteiras, uma porta de
correr lateral e um porta malas; Transmissão manual ou
automática, com no minimo 05 marchas a frente e uma a ré;
Sistema de direcao hidraulica, híbrida ou eletrica; Capacidade
para no mínimo 15 passageiros com acesso a cadeirante por
plataforma elevatoria; Potência mínima de 130 cv; Na cor
branca; Tração 4x2; Com tv com kit multimidia; Conforme
resolução contran 316/09;

1,00UN00034335
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Complemento do item: contendo ar condicionado – distância
entre eixos mínima de 3.665 mm.

Garantia mínima: 12 meses conforme legislação e normas
vigentes.

1,00Quantidade Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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