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: 043/2018
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial
EDITAL: 023/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
OBJETO: aquisição de um trator agrícola novo com as seguintes características: Fabricação nacional,
ano de fabricação e modelo do ano vigente ou superior. Cabine original com estrutura de proteção contra
capotamento, sistema de ar-condicionado e ar quente, com filtro de carvão ativado. Vidros com película
(insulfilme). Assento com suspensão, apoio de braço e cinto de segurança. Motor diesel turbinado de no mínimo
85CV. Tração 4x4 central com acionamento eletro-hidráulico. Barra de tração oscilante e terceiro ponto. Engate
universal 3 pontos. Freios de serviço banhados a óleo, com freio estacionário. Pneus dianteiros 12.4x24 R1 de no
mínimo 8 lonas modelo sat 23. Pneus traseiros 18.4x30 R1 de no mínimo 10 lonas modelo sat 23. Tanque de
combustível de no mínimo 95 litros. Tomada de potência independente de 540 RPM com acionamento mecânico
ou eletro-hidráulico e eixo de 6 estrias. Controle remoto de no mínimo duas válvulas independentes. Sistema
hidráulico com capacidade de levante de no mínimo 3000kg sem pistão auxiliar. Pesos dianteiros de no mínimo
150kg e traseiros de no mínimo 100kg cada roda. Caixa de transmissão com todas as marchas sincronizadas e
alavancas na posição lateral, de no mínimo 12 marchas à frente e 12 marchas a ré com inversor. Vazão da bomba
hidráulica de no mínimo 44 litros por minuto. Sistema de segurança da TDP. Tomada elétrica de 7 pinos. Controle
externo do levante hidráulico (na parte traseira do trator). Trator lastrado com no mínimo 4.100kg. Buzina, kit de
faróis de trabalho e auxiliares, luz de freio, pisca-pisca e alerta, espelhos retrovisores, controles internos, além dos
demais itens necessários para circulação em vias urbanas para a licitante vencedora:
- TRATORWEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA pelo valor total de
R$152.500,00 (cento e cinquenta e dois mil e quinhentos reais).
Presidente Lucena, 07 de dezembro de 2018.

Zoleica Berwian Froehlich
Pregoeira Oficial
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