Edital Pregão Presencial nº 006/2015
O Município de Presidente Lucena/RS torna Público, para fins de intimação conhecimento dos interessados o
resultado do procedimento licitatório a seguir elencado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 011/2015
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial
EDITAL: 006/2015
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item
OBJETO: Aquisição dos seguintes implementos, 01(uma) colhedora de forragens, 01(um) distribuidor de adubo
orgânico, 01(um) arado subsolador, 01(uma) enxada rotativa, 01(uma) batedeira de cereais, 01(uma) plantadeira
adubadora hidráulica, 01(um) pulverizador agrícola de barras e 01(uma) grade hidráulica, todos sendo para uso da
Secretaria Municipal de Agricultura.

Vencedor

Atuati Maquinhas
e Equipamanetos
Ltda - EPP

Manjato Tratores
Ltda EPP

Item

1

2

Descrição
Colhedora de forragem
com dispositivo de
proteção contra sobrecarga,
afiador de facas do rotor na
máquina, corrente ou roda
de sustentação, dispositivo
hidráulico da bica e da
quebra jato da bica de
descarga, 4 rolos, produção
de no mínimo 28
toneladas/hora, 12 facas do
rotor, corte de no mínimo
2mm à 22mm e
transmissão com caixa e
cardan.
Distribuidor de adubo
orgânico com tanque
metálico, acionamento pela
tomada de força do trator,
bomba à vácuo compressor
de palhetas, capacidade
mínima de 4.000 litros,
macaco ajustável
(pezinho), rodagem
tandem, mangote do
registro de carga e descarga
com acionamento
hidráulico e bico leque
aspersor

Quantidade

R$ Unit.

R$ Total

1

R$ 18.300,00

R$ 18.300,00

1

R$ 17.040,00

R$ 17.040,00
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Manjato Tratores
Ltda EPP
Agroprata
Comércio de
Equipamentos
Ltda EPP
Manjato Tratores
Ltda EPP

Agroprata
Comércio de
Equipamentos
Ltda EPP

Marcio Marcelo
Zimmermann e
Cia Ltda - ME

3

Arado subsolador 7 hastes
com pino de segurança,
largura de trabalho de no
mínimo 1,90 metros, altura
mínima da haste de 50cm,
engate 3 pontos

1

R$ 4.350,00

R$ 4.350,00

4

Enxada rotativa com
caixa de transmissão lateral
com engrenagens e largura
mínima de corte de 1,50
metros.

1

R$ 10.490,00

R$ 10.490,00

5

Batedeira de cereais com
acionamento pela tomada
de força, transportado sobre
rodas e produção 60 à 90
sacas/hora.

1

R$ 6.370,00

R$ 6.370,00

1

R$ 24.800,00

R$ 24.800,00

1

R$ 11.300,00

R$ 11.300,00

6

7

Plantadeira adubadora
hidráulica com roda
compactadora lisa com
revestimento de borracha,
depósito de adubo em
polietileno, sistema pulaobstáculos, plantadora
pantográfica, sistema troca
rápido de peneira e anel
base, discos de cobertura
côncavos de 12” em “V”
que correspondem pela
cobertura do sulco onde as
sementes estão
depositados, acoplamento
através do engate de três
pontos, 4 linhas,
espaçamento entre linhas
de 80cm para milho,
sulcador de fertilizante com
regulagem vertical de
profundidade e fusível de
segurança, marcador de
linha, largura máxima do
chassi 2,60 metros, sistema
de corte de palma por disco
vertical com oscilação
lateral, sistema de
deposição de sementes em
“V” e reservatório
individual para sementes.
Pulverizador com bicos
anti-gotejo, acoplamento ao
3º ponto, tanque mínimo de
600 litros, barras em “X”
de no mínimo 10 metros,
tanque para água limpa de
no mínimo 10 litros,
comando de pulverização
com no mínimo 2 vias,
espaçamento entre bicos de
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50cm, filtro de linha,
bomba de no mínimo 38
litros/minuto de pistão c/
diafragma

Marcio Marcelo
Zimmermann e
Cia Ltda - ME

8

Grade hidráulica com
largura de corte de 2,50 à
2,90 metros, diâmetro do
disco de 24 polegadas,
mínimo 32 discos, grade
hidráulica (3º ponto) e
arraste, abertura hidráulica,
diâmetro do eixo de no
mínimo 41mm, discos
recordados na dianteira e
lisos na parte traseira,
mancal a graxa.

1

R$ 10.530,00

R$ 10.530,00

Totalizando R$ 103.180,00

Presidente Lucena, 23 de fevereiro de 2015
Zoleica Berwian
Pregoeira
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