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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis

DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Pregão Eletrônico - 024/2022

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

19/05/2022 08:27 19/05/2022 08:30 31/05/2022 14:00 03/06/2022 08:29 03/06/2022 08:30

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 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.

479.975,00 1 - UN Adjudicado

0002 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.

406.747,50 1 - UN Adjudicado
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0003 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.

412.750,00 1 - UN Adjudicado

0004 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.

166.666,67 1 - UN Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

18/05/2022 Edital Pregão Eletrônico nº 024.2022.doc

18/05/2022 Edital Pregão Eletrônico nº 024.2022.odt

18/05/2022 Edital Pregão Eletrônico nº 024.2022.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase
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03/06/2022 - 09:05 Negociação aberta para o processo
024/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 024/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/06/2022 - 09:05 Negociação aberta para o processo
024/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3 do processo 024/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/06/2022 - 09:05 Negociação aberta para o processo
024/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 024/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/06/2022 - 09:17 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/06/2022 às 11:17.

Habilitados
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 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.

Shark Máqunas Para
Construção Ltda

B95B New Holland / CNH 479.000,00 1 479.000,00
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0002 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.

Super Tratores Máquinas
Agrícolas Ltda

T6.110 NEW HOLLAND 405.000,00 1 405.000,00
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0003 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.

Super Tratores Máquinas
Agrícolas Ltda

T6.110 NEW HOLLAND 405.000,00 1 405.000,00
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0004 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.

CASA DO PICA PAU
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS LTDA

MULTISEED 2217/7 IMPLEFORTE 165.000,00 1 165.000,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Inidoneidade Que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Declaração de não inscrição no CEIS e CNEP Declaro que a empresa não está inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência).

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - 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
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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.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Shark Máqunas Para
Construção Ltda

06.224.121/0002-
84

02/06/2022 -
17:46:46

B95B New Holland /
CNH

1 R$ 479.975,00 R$ 479.975,00 Não

0002 - 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.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Super Tratores
Máquinas Agrícolas
Ltda

89.800.502/0001-
00

23/05/2022 -
15:05:20

T6.110 NEW HOLLAND 1 R$ 406.747,50 R$ 406.747,50 Não

0003 - 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.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Super Tratores
Máquinas Agrícolas
Ltda

89.800.502/0001-
00

23/05/2022 -
15:06:05

T6.110 NEW HOLLAND 1 R$ 412.750,00 R$ 412.750,00 Não

0004 - 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.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Terra Viva Comercio e
Representações Eireli
Epp

17.542.364/0001-
04

31/05/2022 -
10:59:15

MULTI SEED 2217 IMPLEFORTE 1 R$ 165.900,00 R$ 165.900,00 Sim

CASA DO PICA PAU
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS LTDA

04.742.267/0001-
05

02/06/2022 -
11:44:16

MULTISEED
2217/7

IMPLEFORTE 1 R$ 166.600,00 R$ 166.600,00 Não

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Shark Máqunas Para Construção Ltda 06.224.121/0002-84 060 dias

Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda 89.800.502/0001-00 60 dias

CASA DO PICA PAU MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 04.742.267/0001-05 60 dias

Terra Viva Comercio e Representações Eireli Epp 17.542.364/0001-04 60 dias
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Lances Enviados
0001 - 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.
Data Valor CNPJ

02/06/2022 - 17:46:46 479.975,00 (proposta) 06.224.121/0002-84 - Shark Máqunas Para Construção Ltda

03/06/2022 - 09:06:49 479.000,00 06.224.121/0002-84 - Shark Máqunas Para Construção Ltda

0002 - 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.
Data Valor CNPJ

23/05/2022 - 15:05:20 406.747,50 (proposta) 89.800.502/0001-00 - Super Tratores Máquinas Agrícolas
Ltda

03/06/2022 - 08:41:08 406.000,00 89.800.502/0001-00 - Super Tratores Máquinas Agrícolas
Ltda

03/06/2022 - 09:27:00 405.000,00 89.800.502/0001-00 - Super Tratores Máquinas Agrícolas
Ltda

0003 - 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.
Data Valor CNPJ

23/05/2022 - 15:06:05 412.750,00 (proposta) 89.800.502/0001-00 - Super Tratores Máquinas Agrícolas
Ltda

03/06/2022 - 08:46:47 412.000,00 89.800.502/0001-00 - Super Tratores Máquinas Agrícolas
Ltda

03/06/2022 - 09:27:21 405.000,00 89.800.502/0001-00 - Super Tratores Máquinas Agrícolas
Ltda

0004 - 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
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com sementes miúdas; limitador de profundidade e compactador; facão guilhotina disco 17 e ou 18” com articulação lateral.
Garantia mínima de 12 meses.
Data Valor CNPJ

31/05/2022 - 10:59:15 165.900,00 (proposta) 17.542.364/0001-04 - Terra Viva Comercio e
Representações Eireli Epp

02/06/2022 - 11:44:16 166.600,00 (proposta) 04.742.267/0001-05 - CASA DO PICA PAU MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

03/06/2022 - 08:53:36 165.000,00 04.742.267/0001-05 - CASA DO PICA PAU MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

Super Tratores
Máquinas
Agrícolas Ltda

23/05/2022 -
14:32

PAULO DE
TARSO COSTA
BEBER

- - - - Ato constitutivo,
estatuto ou contrato
social em vigor,
devidamente registrado,
em se tratando de
sociedades comerciais,
e, no caso de sociedade
por ações,
acompanhado de
documentos de eleição
de seus
administradores.

Super Tratores
Máquinas
Agrícolas Ltda

23/05/2022 -
14:34

PAULO DE
TARSO COSTA
BEBER

- - - - Prova de inscrição no
Cadastro de
Contribuintes do Estado
ou do Município, se
houver, relativo ao
domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao
seu ramo de atividades.

Super Tratores
Máquinas
Agrícolas Ltda

23/05/2022 -
14:48

PAULO DE
TARSO COSTA
BEBER

- - 19/07/2022 - Certidão negativa do
cartório judicial de
distribuição do foro da
sede da proponente, de
que não existe contra si
pedido de falência, com
data de emissão não
superior a 60 (sessenta)
dias da data de
realização da presente
licitação.

Super Tratores
Máquinas
Agrícolas Ltda

24/05/2022 -
07:59

PAULO DE
TARSO COSTA
BEBER

- - - 04/06/2022 Prova de regularidade
junto ao Fundo de
Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).

Super Tratores
Máquinas
Agrícolas Ltda

24/05/2022 -
08:01

PAULO DE
TARSO COSTA
BEBER

- - - - Prova de inscrição no
Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica
(CNPJ/MF).

Super Tratores
Máquinas
Agrícolas Ltda

24/05/2022 -
08:02

PAULO DE
TARSO COSTA
BEBER

- - - 18/08/2022 Prova de regularidade
para com a Fazenda
Municipal, relativa ao
domicílio ou sede do
licitante.

Super Tratores
Máquinas
Agrícolas Ltda

24/05/2022 -
08:03

PAULO DE
TARSO COSTA
BEBER

- - - 18/06/2022 Prova de regularidade
para com a Fazenda
Estadual, relativa ao
domicílio ou sede do
licitante.

Super Tratores
Máquinas
Agrícolas Ltda

24/05/2022 -
08:04

PAULO DE
TARSO COSTA
BEBER

- - - 18/11/2022 Prova de inexistência
de débitos inadimplidos
perante a Justiça do
Trabalho, nos termos do
Título VII-A da
Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de
1943.

Super Tratores
Máquinas
Agrícolas Ltda

24/05/2022 -
13:51

PAULO DE
TARSO COSTA
BEBER

- - - 09/10/2022 Prova de regularidade
quanto aos tributos e
encargos sociais
administrados pela
Receita Federal do
Brasil - RFB e quanto à
Dívida Ativa da União
administrada pela
Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional -
PGFN ( Certidão
Conjunta).
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Shark Máqunas
Para Construção
Ltda

02/06/2022 -
11:16

Cleiton Rossato - - - - Ato constitutivo,
estatuto ou contrato
social em vigor,
devidamente registrado,
em se tratando de
sociedades comerciais,
e, no caso de sociedade
por ações,
acompanhado de
documentos de eleição
de seus
administradores.

Shark Máqunas
Para Construção
Ltda

02/06/2022 -
11:16

Cleiton Rossato - - - - Prova de inscrição no
Cadastro de
Contribuintes do Estado
ou do Município, se
houver, relativo ao
domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao
seu ramo de atividades.

Shark Máqunas
Para Construção
Ltda

02/06/2022 -
11:16

Cleiton Rossato - - - - Prova de inscrição no
Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica
(CNPJ/MF).

Shark Máqunas
Para Construção
Ltda

02/06/2022 -
11:18

Cleiton Rossato - - - 13/06/2022 Prova de regularidade
junto ao Fundo de
Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).

Shark Máqunas
Para Construção
Ltda

02/06/2022 -
11:22

Cleiton Rossato - - - 16/06/2022 Prova de regularidade
para com a Fazenda
Estadual, relativa ao
domicílio ou sede do
licitante.

Shark Máqunas
Para Construção
Ltda

02/06/2022 -
11:25

Cleiton Rossato - - - 26/07/2022 Prova de regularidade
para com a Fazenda
Municipal, relativa ao
domicílio ou sede do
licitante.

Shark Máqunas
Para Construção
Ltda

02/06/2022 -
11:28

Cleiton Rossato - - - 30/08/2022 Prova de regularidade
quanto aos tributos e
encargos sociais
administrados pela
Receita Federal do
Brasil - RFB e quanto à
Dívida Ativa da União
administrada pela
Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional -
PGFN ( Certidão
Conjunta).

Shark Máqunas
Para Construção
Ltda

02/06/2022 -
11:28

Cleiton Rossato - - - 05/11/2022 Prova de inexistência
de débitos inadimplidos
perante a Justiça do
Trabalho, nos termos do
Título VII-A da
Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de
1943.

Shark Máqunas
Para Construção
Ltda

02/06/2022 -
11:29

Cleiton Rossato - - 23/05/2022 - Certidão negativa do
cartório judicial de
distribuição do foro da
sede da proponente, de
que não existe contra si
pedido de falência, com
data de emissão não
superior a 60 (sessenta)
dias da data de
realização da presente
licitação.

CASA DO PICA
PAU MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS
LTDA

02/06/2022 -
11:45

Marciano Wiggers
Meurer

- - - - Ato constitutivo,
estatuto ou contrato
social em vigor,
devidamente registrado,
em se tratando de
sociedades comerciais,
e, no caso de sociedade
por ações,
acompanhado de
documentos de eleição
de seus
administradores.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

06/06/2022 - 08:30 - - - -
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Chat
Data Apelido Frase

03/06/2022 - 08:30:24 Pregoeiro Senhores licitantes, bom dia!

03/06/2022 - 08:30:43 Pregoeiro Passaremos a análise das propostas e logo após aos lances!

03/06/2022 - 08:30:56 Pregoeiro Tenham todos uma boa sessão!

03/06/2022 - 08:31:03 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

03/06/2022 - 08:34:20 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

03/06/2022 - 08:34:20 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

03/06/2022 - 08:34:20 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de 0,10 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

03/06/2022 - 08:34:20 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

03/06/2022 - 08:34:35 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

03/06/2022 - 08:38:44 Pregoeiro Precisamos de lances!

03/06/2022 - 08:39:41 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

03/06/2022 - 08:39:44 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

03/06/2022 - 08:41:32 Pregoeiro Senhores licitantes, precisamos de lances!

03/06/2022 - 08:44:36 Sistema O item 0001 foi encerrado.

03/06/2022 - 08:49:43 Sistema O item 0002 foi encerrado.

03/06/2022 - 08:49:46 Sistema O item 0003 foi encerrado.

03/06/2022 - 08:49:55 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

03/06/2022 - 08:49:55 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/06/2022 - 08:59:55 Sistema O item 0004 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

03/06/2022 - 08:59:55 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 165.900,00 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0004 até 03/06/2022 às 09:04:55.

03/06/2022 - 09:04:56 Sistema O item 0004 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

03/06/2022 - 09:04:56 Sistema O item 0004 foi encerrado.

03/06/2022 - 09:05:26 Sistema O item 0001 teve como arrematante Shark Máqunas Para Construção Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$
479.975,00.

03/06/2022 - 09:05:26 Sistema O item 0002 teve como arrematante Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$
406.000,00.

03/06/2022 - 09:05:26 Sistema O item 0003 teve como arrematante Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$
412.000,00.

03/06/2022 - 09:05:26 Sistema O item 0004 teve como arrematante CASA DO PICA PAU MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 165.000,00.

03/06/2022 - 09:05:27 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

03/06/2022 - 09:06:49 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 479.000,00.

03/06/2022 - 09:06:52 F. CASA DO PICA PAU ... Negociação Item 0004: Bom dia Sr. Pregoeiro, informamos que chegamos ao nosso limite no preço ofertado.

03/06/2022 - 09:07:39 Pregoeiro Agradeço aos licitantes que já se manifestaram!

03/06/2022 - 09:07:57 Pregoeiro Demais licitantes, tem condições de melhorar estes valores?

03/06/2022 - 09:09:12 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

03/06/2022 - 09:17:26 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/06/2022 às 11:17.

03/06/2022 - 09:23:10 Pregoeiro Está aberto o prazo para anexação da PROPOSTA READEQUADA de acordo com o último lance ofertado!

03/06/2022 - 09:24:14 Pregoeiro Para isso, deverá ser observado o exigido no subitem 12.2.2 letras A, B e C do edital.

03/06/2022 - 09:25:57 Pregoeiro Solicitamos que a proposta readequada seja preferencialmente encaminhada dentro dos moldes e
descrições constantes no ANEXO II do edital.

03/06/2022 - 09:27:00 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 405.000,00.

03/06/2022 - 09:27:21 Sistema O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R$ 405.000,00.

03/06/2022 - 09:39:29 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

03/06/2022 - 09:41:50 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

03/06/2022 - 09:42:00 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

03/06/2022 - 09:52:27 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

03/06/2022 - 09:52:39 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

03/06/2022 - 09:55:41 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

03/06/2022 - 09:55:51 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

03/06/2022 - 10:40:36 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
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03/06/2022 - 10:40:51 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

03/06/2022 - 11:01:45 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

03/06/2022 - 11:01:54 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

03/06/2022 - 14:23:04 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Shark Máqunas Para Construção Ltda.

03/06/2022 - 14:23:25 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.

03/06/2022 - 14:23:25 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Super Tratores Máquinas Agrícolas Ltda.

03/06/2022 - 14:23:33 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CASA DO PICA PAU MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

03/06/2022 - 14:26:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 06/06/2022 às 08:30.

03/06/2022 - 14:26:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 06/06/2022 às 08:30.

03/06/2022 - 14:26:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 06/06/2022 às 08:30.

03/06/2022 - 14:26:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 06/06/2022 às 08:30.

06/06/2022 - 08:31:20 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

06/06/2022 - 08:31:29 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI.

06/06/2022 - 08:31:29 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI.

06/06/2022 - 08:31:29 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI.

06/06/2022 - 08:31:29 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI.

ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI

Pregoeiro

ELISA GINDRI MEDEIROS

Apoio

MARISTANE DAL ROSSO

Apoio

PAULO ARILTON MULLER DE LIMA

Apoio

PRISCILA CARIOLATO EBLING

Apoio


