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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:

25/08/2022
Pregão eletrônico
40/2022 - PE
94/2022

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.

Participante: AGRICULTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
14 Semeadora adubadora para plantio direto de 5 linhas com

espaçamento de 60 cm, sistema de transmissão com caixa para a
regulagem de sementes e adubo, capacidade mínima de 350 kg de
adubo, capacidade mínima de sementes de 200 litros, com disco de
corte com diâmetro entre 17" e 19", mecanismo de dispersão de
adubo rosca sem fim com sistema Fertisystem, similar ou
mecanismo mais preciso e de deposição tipo haste escarificadora,
mecanismo de dispersão de semente de precisão, com regulagem
de profundidade de deposição de semente e adubo, limitador de
profundidade com regulagem, rodas compactadora com regulagem
de pressão e abertura. - Semeadora adubadora para plantio direto
de 5 linhas com espaçamento de 60 cm, sistema de transmissão
com caixa para a regulagem de sementes e adubo, capacidade
mínima de 350 kg de adubo, capacidade mínima de sementes de
200 litros, com disco de corte com diâmetro entre 17" e 19",
mecanismo de dispersão de adubo rosca sem fim com sistema
Fertisystem, similar ou mecanismo mais preciso e de deposição tipo
haste escarificadora, mecanismo de dispersão de semente de
precisão, com regulagem de profundidade de deposição de
semente e adubo, limitador de profundidade com regulagem, rodas
compactadora com regulagem de pressão e abertura.

3,000 UN 57.990,00 173.970,00

Total do Participante: 173.970,00

Participante: ARGOS LTDA

18 Lavadora de Alta Pressão, 220 V, com potência superior a 1600W,
pressão máxima superior a 2000 libras por polegada², mangueira
com no mínimo 5 metros. - Lavadora de Alta Pressão, 220 V, com
potência superior a 1600W, pressão máxima superior a 2000 libras
por polegada², mangueira com no mínimo 5 metros.

3,000 UN 820,00 2.460,00

Total do Participante: 2.460,00

Participante: DANIEL DELMAR KISSMANN

3 Grade aradora tipo offset, com regulagem de abertura, com pneus,
com controle remoto através de pistão hidráulico, com no mínimo
14 discos de mínimo 6 mm espessura, disco com diâmetro entre

5,000 UN 31.900,00 159.500,00
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26" e 30", eixo 1.5/8", espaçamento entre discos de 250 mm – 350
mm, largura de trabalho de no mínimo 1.550 mm, com
profundidade de trabalho superior 200 mm. - Grade aradora tipo
offset, com regulagem de abertura, com pneus, com controle
remoto através de pistão hidráulico, com no mínimo 14 discos de
mínimo 6 mm espessura, disco com diâmetro entre 26" e 30", eixo
1.5/8", espaçamento entre discos de 250 mm – 350 mm, largura de
trabalho de no mínimo 1.550 mm, com profundidade de trabalho
superior 200 mm.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
7 Grade niveladora tipo offset, com regulagem de abertura, com

pneus, com no mínimo 28 discos de 20” a 22” polegadas de
diâmetro e mínimo 4 mm de espessura, espaçamento entre discos
de 175 mm a 200 mm, mancais com rolamento a graxa, largura
mínima de trabalho de 2300 mm. - Grade niveladora tipo offset,
com regulagem de abertura, com pneus, com no mínimo 28 discos
de 20” a 22” polegadas de diâmetro e mínimo 4 mm de espessura,
espaçamento entre discos de 175 mm a 200 mm, mancais com
rolamento a graxa, largura mínima de trabalho de 2300 mm.

3,000 UN 34.900,00 104.700,00

Total do Participante: 264.200,00

Participante: DANIEL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

10 Carreta agrícola de madeira, capacidade de 4 toneladas, rodado
tandem, aro 17, com pneus novos, freio, largura mínima de 1,90 m,
comprimento mínimo de 3,20 m, altura mínima 0,60 m, basculante,
com eixos fabricados em aço, fabricada com madeira certificada. -
Carreta agrícola de madeira, capacidade de 4 toneladas, rodado
tandem, aro 17, com pneus novos, freio, largura mínima de 1,90 m,
comprimento mínimo de 3,20 m, altura mínima 0,60 m, basculante,
com eixos fabricados em aço, fabricada com madeira certificada.

3,000 UN 13.290,00 39.870,00

Total do Participante: 39.870,00

Participante: FM PECAS E MAQUINAS LTDA

17 Motosserra a gasolina, com cilindrada mínima de 72 cm³, potência
máxima superior a 4,8 hp, Sabre: 20”, corrente 3/8” 1.5 mm – 36
dentes ou superior, freio de corrente por inércia. - Motosserra a
gasolina, com cilindrada mínima de 72 cm³, potência máxima
superior a 4,8 hp, Sabre: 20”, corrente 3/8” 1.5 mm – 36 dentes ou
superior, freio de corrente por inércia.

3,000 UN 2.000,00 6.000,00

Total do Participante: 6.000,00

Participante: HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

1 Subsolador com 5 hastes, sistema de pino fusível, fabricado em aço,
chassi com largura mínima de 1700 mm, espessura mínima da
haste 1\4”, altura mínima da haste 800mm, profundidade máxima
de trabalho de 500 mm e largura útil mínima de 1544mm. -
Subsolador com 5 hastes, sistema de pino fusível, fabricado em aço,
chassi com largura mínima de 1700 mm, espessura mínima da
haste 1\4”, altura mínima da haste 800mm, profundidade máxima
de trabalho de 500 mm e largura útil mínima de 1544mm.

4,000 UN 6.470,00 25.880,00

11 Plataforma traseira para trator com tampas laterais e traseira
removível de no mínimo 30 cm altura, com dimensões de 2 metros
de largura e 1 metro de comprimento, basculante, com
funcionamento no hidráulico do trator e espessura mínima da chapa
de 5 mm. - Plataforma traseira para trator com tampas laterais e
traseira removível de no mínimo 30 cm altura, com dimensões de 2
metros de largura e 1 metro de comprimento, basculante, com
funcionamento no hidráulico do trator e espessura mínima da chapa
de 5 mm.

3,000 UN 5.650,00 16.950,00

12 Enleirador traseiro de trator 19 hastes, largura mínima de 2,5 m,
peso mínimo de 187 kg. - Enleirador traseiro de trator 19 hastes,
largura mínima de 2,5 m, peso mínimo de 187 kg.

3,000 UN 5.100,00 15.300,00

Total do Participante: 58.130,00

Participante: ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
2 Carreta basculante metálica com capacidade de 6 toneladas,

basculante por cilindro telescópico de três estágios, tampa traseira
com sistema de destravamento automático e opção de abertura
lateral, com freios, com rodado tandem aro 16 com pneus novos,
com chapa de tampas com no minimo de 2 mm de espeçura,
assoalho de no mínimo 3 mm, e chassi com espeçura minima de 4,7
mm. - Carreta basculante metálica com capacidade de 6 toneladas,
basculante por cilindro telescópico de três estágios, tampa traseira
com sistema de destravamento automático e opção de abertura
lateral, com freios, com rodado tandem aro 16 com pneus novos,
com chapa de tampas com no minimo de 2 mm de espeçura,
assoalho de no mínimo 3 mm, e chassi com espeçura minima de 4,7
mm.

3,000 UN 27.600,00 82.800,00

8 Roçadeira hidráulica com cardan, de lâmina, com roda guia com
regulagem de altura, acoplamento ao aos três pontos, 1,7 m de
largura mínima de corte. - Roçadeira hidráulica com cardan, de
lâmina, com roda guia com regulagem de altura, acoplamento ao
aos três pontos, 1,7 m de largura mínima de corte.

3,000 UN 8.000,00 24.000,00

13 Concha traseira com comando e pistão, basculante, com
capacidade mínima de 0,5 t, e 0,28 m³, comprimento mínimo de
3200 mm, largura mínima de 1100 mm e altura mínima de 500mm.
- Concha traseira com comando e pistão, basculante, com
capacidade mínima de 0,5 t, e 0,28 m³, comprimento mínimo de
3200 mm, largura mínima de 1100 mm e altura mínima de 500mm.

3,000 UN 5.500,00 16.500,00

Total do Participante: 123.300,00

Participante: JEAN PYER VIVIAN EIRELI

4 Distribuidor de dejetos líquidos novo, com tanque metálico com
paredes de espessura mínima de 4.75 mm, com capacidade mínima
de 5000 l, com bomba lobular de 4 polegadas com abertura total da
tampa de inspeção traseira, altura de sucção de 6 metros, indicador
de nível, mangueira de carga de 4”, esguicho 1,1\2” com 6 m de
comprimento ou maior, com cardam; com rodado tandem aro 20 e
pneus novos 900x20. - Distribuidor de dejetos líquidos novo, com
tanque metálico com paredes de espessura mínima de 4.75 mm,
com capacidade mínima de 5000 l, com bomba lobular de 4
polegadas com abertura total da tampa de inspeção traseira, altura
de sucção de 6 metros, indicador de nível, mangueira de carga de
4”, esguicho 1,1\2” com 6 m de comprimento ou maior, com
cardam; com rodado tandem aro 20 e pneus novos 900x20.

3,000 UN 50.000,00 150.000,00

Total do Participante: 150.000,00

Participante: LOVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

6 Ensiladeira/ colhedora de forragem de área total nova, com 24
opções de tamanho do picado mínimo de 02 mm e máximo de 36
mm, 12 facas e 6 lançadores de 1 rotor, potência mínima para
trator de 50 cv, transmissão através de caixa e cardã, produção de
até 35t\h, com quebra grão, acionamento de bica e leque de
comando hidráulico. - Ensiladeira/ colhedora de forragem de área
total nova, com 24 opções de tamanho do picado mínimo de 02 mm
e máximo de 36 mm, 12 facas e 6 lançadores de 1 rotor, potência
mínima para trator de 50 cv, transmissão através de caixa e cardã,
produção de até 35t\h, com quebra grão, acionamento de bica e
leque de comando hidráulico.

3,000 UN 59.700,00 179.100,00

Total do Participante: 179.100,00

Participante: MARCIO MARCELO ZIMMERMANN LTDA

19 Descompactador de solo 5 hastes com desarme e rodas limitadoras,
com discos de corte de no mínimo 18 polegadas, sistema de engate
3 pontos, hastes alinhadas, distância entre braços de no mínimo
600 mm, amplitude de profundidade de trabalho superior a 400
mm, largura do chassi de no mínimo 1800 mm. - Descompactador
de solo 5 hastes com desarme e rodas limitadoras, com discos de
corte de no mínimo 18 polegadas, sistema de engate 3 pontos,
hastes alinhadas, distância entre braços de no mínimo 600 mm,
amplitude de profundidade de trabalho superior a 400 mm, largura

2,000 UN 27.990,00 55.980,00
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do chassi de no mínimo 1800 mm.

Total do Participante: 55.980,00

Participante: ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
5 Pulverizador, com no mínimo 600 litros de capacidade, com

manômetro, com lava frasco, com agitador de calda, com marcador
de linha, bomba de pulverização com vazão máxima superior a 80
L/min, filtro de sucção com capacidade mínima de filtragem de80
l/min, mínimo de 12 metros de barra, com ajuste de altura de
barras com catracas ou acionamento hidráulico, espaçamento entre
bicos de 35 a 50 cm, e portas bicos antigotejo 2 vias ou mais. -
Pulverizador, com no mínimo 600 litros de capacidade, com
manômetro, com lava frasco, com agitador de calda, com marcador
de linha, bomba de pulverização com vazão máxima superior a 80
L/min, filtro de sucção com capacidade mínima de filtragem de80
l/min, mínimo de 12 metros de barra, com ajuste de altura de
barras com catracas ou acionamento hidráulico, espaçamento entre
bicos de 35 a 50 cm, e portas bicos antigotejo 2 vias ou mais.

4,000 UN 23.600,00 94.400,00

9 Distribuidor de adubo e sementes com capacidade mínima de 600
litros e 150 kg, sistema de distribuição pendular, regulagem de
vazão de 10 a 2000 kg por hectare ou mais amplo atendendo esse
intervalo, e largura de trabalho mínima de 12 metros. - Distribuidor
de adubo e sementes com capacidade mínima de 600 litros e 150
kg, sistema de distribuição pendular, regulagem de vazão de 10 a
2000 kg por hectare ou mais amplo atendendo esse intervalo, e
largura de trabalho mínima de 12 metros.

5,000 UN 7.900,00 39.500,00

15 Roçadeira a gasolina, com cilindrada mínima de 32 cm³, potência
máxima superior a 1,3 hp, filtro de ar de 2 estágios ou mais, com
cabeçote de fio de nylon e cabeçote com lâmina de corte duas
pontas. - Roçadeira a gasolina, com cilindrada mínima de 32 cm³,
potência máxima superior a 1,3 hp, filtro de ar de 2 estágios ou
mais, com cabeçote de fio de nylon e cabeçote com lâmina de corte
duas pontas.

3,000 UN 950,00 2.850,00

16 Cortador de Grama à Gasolina, com cilindrada mínima de 120 cm³,
potência máxima superior a 2,6 hp, mínimo 3 alturas de regulagem
de corte. - Cortador de Grama à Gasolina, com cilindrada mínima de
120 cm³, potência máxima superior a 2,6 hp, mínimo 3 alturas de
regulagem de corte.

3,000 UN 1.480,00 4.440,00

Total do Participante: 141.190,00

Total Geral:1.194.200,00

Assinatura do Responsável

25/08/2022Campos Novos,

JOSÉ JAIR FAGUNDES ANTUNES

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE


