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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 10.520/2002, Art. 37, XXI 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:

Pregão eletrônico
34/2022 - PE
41/2022

Aquisição de uma Plantadeira e um Espalhador de Calcário. Transferência Especial
SCC 1627/2022 SAR.

Participante: AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
2 Distribuidor de Calcário, novo - Distribuidor de Calcário, adubo

químico e orgânico, distribuidor de adubo de calcário equipamento
rebocável, novo, distribuidor de calcário e adubo, com as seguintes
características mínimas: capacidade de carga de 06 (seis) toneladas
e 2,70m3 , rodado simples aro 16 polegadas, 02 (dois) pneus
agrícolas novos 750x16 com 12 lonas novas; acionamento pela
tomada de força do trator 540 rpm na potência 50 a 60 cv; 02 (dois)
discos; discos de distribuição acionados por caixa de transmissão ou
sistema de correias, ficando os discos posicionados de modo inferior
(por baixo) do sistema de acionamento; tampa de saída com
regulagem milimétrica da abertura; esteira modulada com travessa
de aço de no mínimo 800mm; pé de apoio regulável; pintura interna
e externa em epóxi a pó; defletor para aplicação de calcário
facilmente removível; peso mínimo do equipamento 1.130 kg,
equipamento novo.

1,000 UN 43.115,00 43.115,00

Total do Participante: 43.115,00

Participante: CASA DO PICA PAU LTDA-ME

1 Plantadeira Hidráulica nova, 5 linhas - Plantadeira Hidráulica de
soja, milho, feijão, com as seguintes características mínimas: 5
linhas de plantio; 80cm de carreira; distribuição do adubo com
rosca helicoidal; fácil limpeza da caixa e remoção das roscas;
Transmissão de adubo  por meio de troca rápida de engrenagens;
Dosador de precisão e com prato e disco alveolado, Dosagem da
semente com engrenagens de troca rápida, diretamente da rosca
articulada;  Roda articulada de regulagem de profundidade da
máquina por meio de troca rápida de um pino, aproximada da linha
de plantio, evitando o pisoteio da planta; Engate rápido da caixa de
semente; Disco de corte liso plano de 16 com regulagem de pressão
de corte e oscilação lateral, sulcador fixo ou móvel, aproximado ou
afastado; Disco duplo defasado 13”x14”, controle de profundidade
e cobertura da semente, com roda angular reta ou inclinada,
próxima ou inclinada, próxima ou afastada do disco duplo da
semente, nova.

1,000 UN 59.750,00 59.750,00

Total do Participante: 59.750,00
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Total Geral: 102.865,00

MANUTENCAO E RENOVAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA
MECANIZADA

07.001.20.606.0012.2039.4.4.90.00.00 R$ 134.509,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

11/10/2022Rio Rufino,

ERLON TANCREDO COSTA

PREFEITO


