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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

03/01/2022
Pregão presencial
31/2021 - PR
78/2021

Futura e eventual aquisição de trator agrícola de pneus, novo, para atender a
demanda do Município de Bom Jesus/SC, de acordo com a necessidade.

Participante: LANDISEL TRATORES LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Aquisição de um Trator Agrícola de pneus, novo,  4x4, tração dianteira com o
mínimo de 4 planetárias e com acionamento eletro-hidráulico, motor com
mínimo de 4 cilindros com turbo intercooler, com no mínimo 112 cv de
potência, ano 2021 ou 2022, caixa de cambio de no mínimo 16 marchas a
frente e 16 marchas a ré, possuir reversor de marchas no sistema mecânico,
com capota de proteção para operador, com mínimo de três válvulas do
sistema controle remoto, levante hidráulico com capacidade mínima para
4500 kg, tanque de combustível com capacidade mínima de 180 litros,
possuir tomada de potência com acionamento eletro-hidráulico com mínimo
de 97cv, possuir pneus dianteiros com mínimo 14.9x26 com  10 lonas e
pneus traseiros 23.1x30 com 12 lonas, assento do operador com regulagem,
cinto de segurança, apoio de braço. Possuir garantia de no mínimo 12 meses
a contar da emissão da nota fiscal.

2,000 UNI 369.000,00 738.000,00

Total do Participante: 738.000,00

Participante: PIPPI MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

2 Aquisição de um Trator Agrícola de pneus, novo,  4x4, tração dianteira com o
mínimo de 4 planetárias e com acionamento eletro-hidráulico, motor com
mínimo de 4 cilindros com turbo intercooler, com no mínimo 122 cv de
potência, ano 2021 ou 2022, caixa de câmbio de no mínimo 16 marchas a
frente e 16 marchas a ré, possuir reversor de marchas no sistema mecânico,
com capota de proteção para operador, com mínimo de três válvulas do
sistema controle remoto, levante hidráulico com capacidade mínima para
4500 kg, tanque de combustível com capacidade mínima de 180 litros,
possuir tomada de potência com acionamento eletro-hidráulico com mínimo
de 106cv, possuir pneus dianteiros com mínimo 14.9x26 com  10 lonas e
pneus traseiros com mínimo de 23.1x30 com 12 lonas, assento do operador
com regulagem, cinto de segurança, apoio de braço. Possuir garantia de no
mínimo 12 meses a contar da emissão da nota fiscal.

2,000 UNI 395.000,00 790.000,00

Total do Participante: 790.000,00
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Total Geral: 1.528.000,00

Assinatura do Responsável

03/01/2022Bom Jesus,

RAFAEL CALZA

PREFEITO MUNICIPAL


