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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 16.00049/2018

PREGÃO ELETRÔNICO:

EMPRESA: FERTISSOLOCOMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 14.594.006/0001-49

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): Rodovia BR-364 KM 2,5 nº 6561, Bairro Lagoa, CEP. 76.812-003 - PORTO VELHO – RO

TELEFONE/FAX: (69) 3222-7070

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Augusto César Maia Pyles

CPF: 202.981.291-91

LOTE 01

ITENS ESPECIFICAÇÃO UND  UNITÁRIO MARCA VALOR TOTAL

1 UND 1 R$ 246.900,00 R$ 246.900,00

LOTE 02

1 UND 1 R$ 229.899,00 R$ 229.899,00

VALOR TOTAL R$ 476.799,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO .......................................................R$ R$ 495.489,99

setenta e três mil, cento e setenta reais 

VALOR EFETIVAMENTE CONTRATADO R$ 476.799,00

setenta e três mil reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................................................................R$ R$ 18.690,99

cento e setenta reais

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 3,77%

zero virgula vinte e três por cento

    Porto Velho – RO,  12 de novembro de 2018

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

Pregoeiro – SML

119/2018

festisolo@festisolo.com 

MINI CARREGADEIRA, (nova), modelo do ano da compra com as 
especificações mínimas a seguir: com no mínimo 02 velocidades, com 
potência liquida mínima 60 hp, cabine fechada ROP’S/FOP’S com ar 
condicionado de fábrica, Sistema operacional por alavancas e pedais, 
sistema hidráulico dotado de equipamento de alta vazão High Flow 
hidraulico, ou similar, com vazão hidráulica mínima de  105 l/min, 
sistema de desarme automático, braço dianteiro com sistema automático 
de flutuação da concha, altura total de operação mínima de 3.800mm, com 
capacidade mínima na caçamba coroada de 0,40m³, peso operacional mínimo 
de 2.600 kg, freios de estacionamento, alarme de ré e buzina, pneus 
conforme padrão da máquina. Capacidade do tanque de combustível de no 
mínimo 75 litros, Insulfilm com 60% de transparência nos vidros da 
cabine; 03 adesivos conforme padrão da Prefeitura do Município de Porto 
Velho – PMPV; garantia mínima de 12 meses sem limite de horas; 
assistência técnica por empresa instalada em Porto Velho/RO devidamente 
autorizada pelo fabricante do equipamento, com o seguinte implemento:   
                                                     Transplantadora , 
operado por joystic com sobreposição das pás para  corte de raiz, 
braços de lamina ajustáveis controlar a profundidade, braço hidráulico 
com abertura para o envolvimento das arvores, equipado com lamina 
inferior para remoção de raízes, pé reguláveis para ajuste de 
profundidade  altura das laminas abertas  de no minimo 1,50m, altura do 
braço de no mínimo  0,90m, profundidade de escavação de no mínimo  
0,79mm, ângulo de corte de no mínimo 25”, largura(porta aberta) de no 
mínimo 0,79mm,  pressão mínima 100 Bar(2175PSI), com no mínimo 03 
laminas,  com caixa de controle elétrico para operar o sistema 
hidráulico. Peso operacional com laminas de no Máximo 705kgs.

NEW 
HOLLAND/MOD
ELO L220

Retroescavadeira,(nova), modelo do ano da compra com as especificações 
mínimas a seguir: tração 4 x 4, acionada por motor a diesel,04 
cilindros, com potência de 85 HP. Equipada com cabine fechada 
(ROPS/FOPS)com ar condicionado. Chassis em monobloco em peça única sem 
qualquer conexão por parafusos, sistema elétrico 12 volts. Peso 
operacional de 6.700 kgf. Caçamba frontal de uso geral com capacidade 
de 0,80 metros cúbicos e força de desagregação de 4.800 kgf. Concha da 
retro (traseira) com dentes, capacidade para 0,25 m³. Profundidade de 
escavação de 4.300 mm. Luzes de trabalho noturno e alarme de 
deslocamento a ré. Além de atender às normas do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente. A RETROESCAVADEIRA deverá conter todos os equipamentos 
obrigatórios exigidos pela legislação de transito bem como atender as 
normas do Conselho Nacional de Trânsito.
Equipamentos opcionais: 02 estepes sobressalentes com rodas e pneus 
conforme os padrões da máquina, Insulfilm com 60% de transparência nos 
vidros da cabine; 03 adesivos conforme padrão da Prefeitura do 
Município de Porto Velho – PMPV; garantia mínima de 12 meses sem limite 
de horas; assistência técnica por empresa instalada em Porto Velho/RO 
devidamente autorizada pelo fabricante do equipamento.

NEW 
HOLLAND/MOD
ELO B95B
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