MURAL PÚBLICO MUNICIPAL
Modalidade ..........:
Número da Modalidade.:
Número da Licitação .:
Data de Publicação ..:
Data de Retirada ....:

Pregão Presencial
35/2017
72/2017
05/12/17
19/12/17

____________________________________
Secretaria de Administração
-------------------------------------------------------------------------------Data de Abertura das Propostas ....: 19/12/17
Horário de Abertura das Propostas..: 09:00
Objetivo:
Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada, conforme Contrato de Repasse
OGU n° 850491/2017, Operação 1044181-06
Esta licitação será avaliada pelo menor preço

Unitário

______________________________
Departamento de Compras

______________________________
Prefeito Municipal
Egidio Moreto
---------------------------------------------------------------------------------------------------Item
Quantidade Un. Especificação
---------------------------------------------------------------------------------------------------1
1,0000 UN Colhedora e Picadora de silagem
Rotor com no mínimo 12 facas, plataforma de verão, rotação da tomada
de pontencia com no mínimo 540 rpm, com sistema de correia e polia.
2
1,0000 UN Carreta agrícola metálico basculante
reforçada, basculante, com pistão especial capacidade de no mínimo 06
toneladas, capacidade mínima de 8 m³, rodado tandem com pneus comuns
novos 750x16, cobertura da tampa traseira horizontal e vertical.
3
1,0000 UN Trator Agrícola Novo
Trator novo de no mínimo 96 CV,com motor de no mínimo 04 cilindros
turbo sobre rodas 4x4transmissão sincronizada com multitorque de no
mínimo 16 velocidades à frente e 08 à ré, capacidade do tanque de no
mínimo 105 litros, pneu dianteiro 14.9x24, pneu traseiro 18.4x34,
sistema hidráulico com duas válvulas de dupla ação, sendo uma com
destrave automático, com capacidade mínima de 4.700 kg levante do
olhal hidráulico

4

1,0000 UN

5

1,0000 UN

Distribuidor de calcário e adubo
com capacidade mínima de 10 toneladas, com o peso mínimo de 2045 kg,
rodado tanden, roda c 04 pneus, mín 12.4 x24
Plantadeira nova para plantio de arrasto
com no mínimo 03 linhas para milho, com discos duplos desencontrados,
no mínimo 15"x15", pára adubo e semente, com reservatório de inox para
adubo, acompanhado de kit para plantio de milho para ser colocado
dentro da caixa de sementes,com discos perfurados de no mínimo 250 mm,
sistema de regulagem por grupos de engrenagem no sistem troca rápido,
com pneus de transporte de no mínimo aro 24, distribuição de adubo de
no mínimo 02 rotores helicoidais, com caixa de sementes móvel, com
peso mínimo de 2.350 kg.

Validade da Proposta ..:
Condições de Pagamento.:
Prazo de Entrega ......:
Local de Entrega ......:

30 dias
Conforme Liberação da Caixa Economica F.
19/12/2017
Prefeitura Municipal de Carlos Gomes

