
 

======================================================== 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE 

========================================================                  

 

Decreto nº 5814/2022 de 14 de outubro de 2022. 

     

 Homologa e Adjudica Julgamento proferido pela Comissão de 

Licitação, do Processo Licitatório nº 02659/2022, dando outras providências.    

  

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE, SC, no 

uso de suas atribuições que lhe confere as leis nº: 10.520/02, 8.666/93 e suas atualizações; 

 

D E C R E T A: 

 

 Art. 1º. Fica   homologado   o    julgamento proferido pela Comissão 

de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 5555/2021 de 04 de Fevereiro de 2021, sob o Processo de 

Licitação nº 02659/2022, que tem por objeto Eventual aquisição de Equipamento Agrícola "Esteira 

Transportadora Móvel Cama de Frango" especial para aviários para uso nos trabalhos através da 

Secretaria de Agricultura Municipal. 

 

 Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) 

empresa(s) abaixo relacionadas,  tudo conforme o constante no  Mapa Comparativo de Preços (na 

Deliberação), na sua exata ordem de classificação. 

Item Nome do Fornecedor Descrição do Produto Quant. Valor (R$) 

1 Transtecno Maquinas e 

Equipamentos Ltda 

Equipamento Esteira Transportadora 

Móvel especial para aviários com as 

seguintes características: estrutura principal 

em tubos retangulares em aço 1020, pneus e 

rodas automotivas aro 13, comprimento da 

correia transportadora mínimo 09 metros 

comprimento x mínimo 20 polegadas largura, 

apoio inferior com rodízios, correia 

emborrachada garra Baixa em "V, roletes em 

tubos metálicos, eixo em aço trefilado e 

buchas de nylon, engate para transporte com 

trator, motor trifásico 220/380 com potencia 

mínima de 3 CV, equipada com levante 

manual, com pintura em fundo primer epoxi 

(anti-corrosivo) pintura em esmalte sintético 

industrial, equipado com proteções laterais de 

segurança nos padrões atuais.  

1 33.000,00 

 
trinta e três mil reais 33.000,00  

  

 Art. 3º. Pelo presente, fica intimado os participantes da licitação supramencionada, da 

decisão estabelecida neste Decreto. 

 

 Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade 

à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 4450, de 16 de 

setembro de 2013. Este Decreto  entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste – SC, aos 14/10/2022. 

 

 

 

Airton Antônio Reinehr 

Prefeito Municipal 


