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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 8.666/93 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:

23/06/2022
Pregão eletrônico
6/2022 - PE
64/2022

A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para eventual e
futura aquisição de equipamentos agricolas, para atender a necessidade da Secretaria
Municipal de agricultura, conforme especificações constantes no ANEXO “A” deste
Edital.

Participante: AGRO MAQUINAS ZANELLA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

4 Colhedora de forragens nova de uma linha colhedora de forragens nova de
uma linha, para cultura de (milho, sorgo e etc. produção de até 30t/h, até 24.
tamanho de picados de (2 á 36mm), rotor com 12 facas, número de rolas 4,
engrenagens com regulagem de tamanho de corte, bica de saída dobrável,
pé de apoio ou roda de apoio, alavanca de comando manual do quebra jato,
transmissão por caixa e cardan, comando hidráulico da bica, rotação
requerida na top de 540 rpm

2,000 UN 47.800,00 95.600,00

Total do Participante: 95.600,00

Participante: ANDREIA BASSORICI

2 Grade aradora 14 discos com 28'' espessura mínima de 6mm com
controle remoto Espaçamento entre discos 300mm. Profundidade
de Trabalho

1,000 UN 36.850,00 36.850,00

Total do Participante: 36.850,00

Participante: ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA

3 Distribuidor de adubo seco e calcário novo distribuidor de adubo seco e
calcário novo, acoplável a trator agrícola, com capacidade máxima não
inferior a 5.5 toneladas, transmissão através de cardan e caixa de
engrenagem para acionamento dos discos rotativos e da esteira, esteira com
largura de 80cm, duplo disco. largura de aplicação de 10 a 15 metros. rodado
tandem, com rodas aro 16 com pneus novos. macaco de apoio regulável e
móvel, para facilitar o acoplamento do trator.

1,000 UN 39.000,00 39.000,00

Total do Participante: 39.000,00

Participante: ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA

1 Triturador de milho seco, úmido, ou espiga com palha, com marteletes e
navalhas mínimo 4 peneiras, com engate no trator com acionamento por
cardan

2,000 UN 7.900,00 15.800,00

Total do Participante: 15.800,00
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Total Geral: 187.250,00

Assinatura do Responsável

23/06/2022Ipira,


