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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis

DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Pregão Eletrônico - 024/2022

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: Retroescavadeira nova, ano/modelo no mínimo 2021/2022, zero km, equipada com motor diesel de 04 cilindros, turbo alimentado,

fabricado pelo mesmo fabricante do equipamento, potência mínima de 85 HP, tração 4x4, transmissão de 4 velocidades a frente e 4 a
ré, com peso operacional mínimo de 7.000 kg, capô basculante em peça única com sistema de amortecimento, equipada com cabine
de vidro fechada com no mínimo uma porta de acesso do operador e ar condicionado quente/frio original do fabricante, rádio original de
fábrica, sistema de segurança ROPS/FOPS original de fábrica com certificado, chassi inteiriço em peça única, tanque de combustível
de no mínimo 130 litros, carregador frontal com sistema de dois cilindros hidráulicos para basculamento sendo um em cada lado e
alinhados com as vigas longitudinais da estrutura de braço do carregador ou estrutura do “H”. Carregador frontal hidráulico com dentes
e com capacidade mínima de 0,76 m³, caçamba da retroescavadeira com dentes de no mínimo 0,24 m³ e largura de no mínimo 30” ,
freios a disco banhado a óleo independente do freio do estacionamento, planetárias dianteiras externas aos eixos, pneus dianteiros de
no mínimo 12.5x17.5, com 10 lonas e pneus traseiros de no mínimo 19.5x24 com 10 lonas, limpador de para-brisa elétrico, faróis
dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção, luz de freio e de alerta, tapetes, espelhos retrovisores, alarme acionado a ré.
Demais detalhamentos e descrições de acordo com o edital.

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 479.975,00
Valor Final: 479.000,00
Valor Total: 479.000,00
Adjudicado em: 06/06/2022 - 08:31:29
Adjudicado por: ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI
Nome da Empresa: Shark Máqunas Para Construção Ltda (06.224.121/0002-84)
Modelo: B95B

Item: 0002
Descrição: Trator zero km, com motor de 04 cilindros turbinado e tracionado, com cabine, com no mínimo 110 CV com transmissão e capacidade

de levante do 3º ponto com mínimo 3.800 kg. Garantia mínima de 12 meses. OBS: A empresa vencedora fornecerá, gratuitamente,
óleos lubrificantes e hidráulicos, assim como os filtros utilizados na manutenção durante o período de garantia. O proponente deverá
comprovar que possui assistência técnica dentro da exigência, ou seja, os serviços de garantia e assistência técnica para os
equipamentos deverão ser prestados dentro do Estado do Rio Grande do Sul, desde que não cause ônus a prefeitura. A empresa
deverá apresentar plano de manutenção do equipamento para revisões durante o período de garantia.

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 406.747,50
Valor Final: 405.000,00
Valor Total: 405.000,00
Adjudicado em: 06/06/2022 - 08:31:29
Adjudicado por: ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI
Nome da Empresa: Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda (89.800.502/0001-00)
Modelo: T6.110

Item: 0003
Descrição: Trator zero km ano 2021 ou superior, cabinado com ar condicionado com motor diesel turbo intercooler mar-1 com no mínimo 04

cilindros, potência mínima 110 CV com transmissão, tração 4x4, transmissão com reversão hidráulica, tomada de força, freios a disco e
acionamento hidráulico, contrapesos dianteiros e traseiros proporcionais com a recomendação do fabricante. Pneus dianteiros com no
mínimo 14.9.26 R1 e pneus traseiros com no mínimo 18.4.34 R1. Capacidade de levante hidráulico no olhai de no mínimo 2.700kg, com
no mínimo 3 válvulas de controle remoto com comando hidráulico de capacidade mínima 80L/min. Sistema de iluminação de transito e
trabalho com conjunto de luzes regulares para trafego em rodovias, incluindo no mínimo: luzes faroletes auxiliares, iluminação traseira e
dianteira, pisca alerta direcional e freios. Demais equipamentos e acessórios tais como: protetor de cárter, chave de rodas, espelhos
retrovisores externos e interno, entre outros. Deve incluir todos os equipamentos exigidos pela legislação vigente. Os demais itens
técnicos não constantes nesta especificação devem atender as Normas técnicas vigentes.OBS: A empresa vencedora fornecerá,
gratuitamente, óleos lubrificantes e hidráulicos, assim como os filtros utilizados na manutenção durante o período de garantia. O
proponente deverá comprovar que possui assistência técnica dentro da exigência, ou seja, os serviços de garantia e assistência técnica
para os equipamentos deverão ser prestados dentro do Estado do Rio Grande do Sul, desde que não cause ônus a prefeitura. A
empresa deverá apresentar plano de manutenção do equipamento para revisões durante o período de garantia.

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 412.750,00
Valor Final: 405.000,00
Valor Total: 405.000,00
Adjudicado em: 06/06/2022 - 08:31:29
Adjudicado por: ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI
Nome da Empresa: Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda (89.800.502/0001-00)
Modelo: T6.110

Item: 0004
Descrição: Plantadeira/Semeadora de arrasto múltipla, nova, com no mínimo 7 linhas para cultura de verão (soja, milho e feijão) e no mínimo 17

linhas para cultura de inverno (aveia, pastagens e trigo), com 17 linhas x 17 cm (grãos finos); 07 linhas x 45 cm (grãos graúdos);
reservatórios em polietileno ou aço inox; capacidade do reservatório de adubo de no mínimo 700kg; e de semente de no mínimo 500kg;
peso mínimo vazia de 3000kg; rodados externos com pneus novos mínimo 7.00 – Aro16, articulados de atuação instantânea com
pressão constante em qualquer posição; distribuição de adubo; rosca dosadora 1 e 2. Distribuição de sementes, grãos finos de
distribuição através do rotor acanalado helicoidal e grãos graúdos distribuição através de discos alveolados com reservatório
pipoqueira; kit para pastagens, linhas formadas por Facão Guilhotina ou Facão Sulcador com aro limitador de profundidade, destinadas
a implantação de forrageiras; caixa de pastagens, utilizada para semeadura de forrageira com sementes miúdas; limitador de
profundidade e compactador; facão guilhotina disco 17 e ou 18” com articulação lateral. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 1
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Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 166.666,67
Valor Final: 165.000,00
Valor Total: 165.000,00
Adjudicado em: 06/06/2022 - 08:31:29
Adjudicado por: ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI
Nome da Empresa: CASA DO PICA PAU MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA (04.742.267/0001-05)
Modelo: MULTISEED 2217/7

ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI

Pregoeiro


