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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.  1 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:

14/10/2022
Pregão eletrônico
63/2022 - PE
55/2022

Aquisição de uma motoniveladora, zero hora, nova, de fabricação nacional, ano de
fabricação e modelo 2022 ou superior, motor a diesel, turbo alimentado por seis
cilindros, potência liquida mínima de 175 HP, para utilização pela Secretaria Municipal
de Industria, Comércio, Agricultura e Florestas, no qual serão utilizados recursos do
Convênio n°. 910298/2021 do MAPA – Ministério de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e contrapartida com recursos próprios da municipalidade, conforme
relação, quantitativos e especificações constantes no edital e em seus anexos.

Participante: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Motoniveladora;  nova; zero hora; de fabricação nacional; ano de

fabricação e modelo 2022 ou superior - articulada; equipada com
motor eletrônico;  com variação de potência, sendo no mínimo de
175Hp (cento e setenta e cinco hp) liquida para a primeira faixa de
potência; combustível diesel, de 06 (seis) cilindros; turbo
alimentado, certificação de emissão de gases no mínimo TIER III;
transmissão podendo ser sistema automático ou semi automático,
de no mínimo 06 (seis) marchas à frente e 03 (três) a ré, com
conversor de torque e lock-up e ou direta; eixo traseiro com sistema
de bloqueio total de diferencial; freio de serviço a disco banhados a
óleo, localizados nos 04 (quatro) cubos das rodas, completamente
vedados e livres de ajustes, e sistema de frenagem em caso de
pane no equipamento; freio de estacionamento independente, com
disco no eixo de saída da transmissão; poderá ser equipado com
sistema hidráulico sensível a carga ou não; poderá ser equipado
com bomba de pistões de fluxo variável de centro fechado ou
bomba de dupla engrenagem ou qualquer outro sistema
compátivel; direção hidrostática com ângulo de articulação mínimo
de 25° (vinte e cinco graus); lâmina com medidas mínimas de
3.600mm (três mil e seiscentos milímetros) x 610mm (seiscentos e
dez milímetros)x 19mm (dezenove milímetros), com profundidade
de corte mínima de 600mm (seiscentos milímetros), ângulo de
talude de 90º (noventa graus) para cada lado; pneus 17,5
(dezessete virgula cinco) x – 25 (vinte e cinco) – 12 (doze) lonas;
rodas com aros tripeças e um pneu de estepe nas mesmas
dimensões; implemento traseiro com ripper e escarificador, com no
mínimo 03 (três) dentes e 05 (cinco) dentes respectivamente;
tanque de combustível de no mínimo 280 (duzentos e oitenta)
litros; cabine ROPS/FROPS fechada com ar condicionado quente/frio,
sonorização composta por rádio AM/FM/USB, alto falantes e antena,
tapetes internos, limpador de para brisas, retrovisor interno e
externo, luzes de trabalho dianteiras e traseiras, assento com
regulagem para peso do operador e encosto para braço, com cinto
de segurança; peso operacional mínimo de 17.000kg (dezessete mil
quilogramas) e garantia mínima de 12 (doze) meses

1,000 UNI 885.000,00 885.000,00
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Total do Participante: 885.000,00

Total Geral: 885.000,00

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 09.001.20.606.0025.1020.4.4.90.00.00 R$ 936.000,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

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

Assinatura do Responsável

14/10/2022Santa Cecília,

ALESSANDRA APARECIDA GARCIA

PREFEITA MUNICIPAL


