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  RETIFICAÇÃO DE EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2018 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS  

PROCESSO: 19.389 

 

O PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, Sr. Carlos Augusto Brum de Souza, no uso de suas atribuições legais, 

retifica o Edital do Pregão Presencial nº 56/2018, nos itens abaixo relacionados:  

 

1 - DA NOVA DATA DE ABERTURA: 

Início de Acolhimento de Proposta: 17/12/2018 ÀS 7H50MIN  

Limite Para Impugnação: 13/12/2018 ATÉ ÀS 8 HORAS 

Início dos Lances: 17/12/2018 ÀS 8 HORAS  

 

1 – DADOS DO PROCESSO 

 

1.2. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, definidos neste Edital, deverão 

ser entregues ao Pregoeiro, designado pela Portaria nº 23.849, 02/01/2018, no Centro Administrativo, localizado na 

Rua Expedicionário João Moreira Alberto, nº 181, no dia 17 de dezembro de 2018, até às 8h30min, quando será 

realizada a Sessão Pública de abertura. 

 

5 – LOCAL, DATA E HORA DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

5.1. A Sessão Pública será realizada nas dependências da Prefeitura de Tupanciretã, sito na Rua Exp. João Moreira 

Alberto, 181 – Centro, no dia 17 de dezembro de 2018, às 8h30min, quando os interessados deverão apresentar os 

envelopes nº 1 - Proposta de Preços e nº 2 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro. 

 

6 - DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1. As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se, mediante apresentação 

de documento próprio, junto ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, das 8h20min às 8h30min, do dia 17 de 

dezembro de 2018, que, devidamente identificados e credenciados por meio legal, serão os únicos admitidos a 

intervir no procedimento licitatório. 

 

8 - DA HABILITAÇÃO 

 

8.1.2. Os proponentes interessados na autenticação de cópias, por funcionário da unidade que realiza a licitação, 

deverão solicitar a autenticação até às 8h20min do dia 17/12/2018, comparecendo ao Setor de Licitações da 

Prefeitura de Tupanciretã com as cópias e os documentos originais. 
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2 – DA RETIFICAÇÃO 

2.1 É retificado a descrição dos itens 4, 6 e 7 do Anexo I – Modelo da Proposta e do Anexo II – Preço de Referência, 

que passam a ter a seguinte redação: 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2018 

ANEXO III – MODELO PROPOSTA DE PREÇO 

 

FORNECEDOR:  

CNPJ:         

ENDEREÇO:      

CIDADE:     CEP:                      ESTADO:                 

FONE/FAX:       

ENDEREÇO ELETRÔNICO:                                                              

REPRESENTANTE LEGAL:   CPF:                    

BANCO:     AGÊNCIA:   CONTA: 

 

Lote Item Objeto Qtde Apres Marca 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1 

Arado Subsolador (pé de pato), 

com no mínimo cinco hastes 

(garras), com braçadeiras, largura 

até 1500mm, potência mínima 

requerida 60CV. 

1 Unidade    

2 1 

Batedor de feijão e milho a ser 

acoplado no hidráulico do trator,  

produção em sacas de 60kg/h; 

Feijão 20/25 sacas, Soja 15/20 

sacas e Milho 30/40 sacas. 

1 Unidade    

3 1 

Caçamba basculante média, para 

ser acoplada no hidráulico do 

trator,  com lâmina hidráulica; 

dimensões  mínimas de: 2,00 x 

1,00 x 0,40m (Largura x 

comprimento x altura /mm), peso 

aproximado de 282 kg. 

1 Unidade    

4 1 

Calcareadeira (distribuidor de 

fertilizantes e corretivos), com 

capacidade mínima de cinco 

toneladas,  esteira 500 mm, disco 

duplo, rodado duplo aro 16, com 

pneus, carga em m³ de 

aproximadamente de 2,75. 

1 Unidade    

5 1 

Carroção metálico basculante, 

com capacidade mínima de seis 

toneladas, dois eixos, com quatro 

pneus 750x16 novos, lateral 

1 Unidade    
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móvel, medidas mínimas da 

caçamba de:  1950 x 3600 x 

705mm, cilindro três estágios 

6 1 

Grade Niveladora de arrasto com 

28 discos, tamanho dos discos de 

20´´x 4,5, espaçamento entre os 

discos 182mm, espessura do eixo 

1.1/4´´ (32mm), largura de 

trabalho aproximadamente de 

2600mm, peso aproximado de 

720kg, com mancal de rolamento. 

1 Unidade    

7 1 

Plantadeira de arrasto,  com 5 

linhas x 0,45cm para soja e no 

mínimo 12 linhas x 17cm para 

culturas de inverno, capacidade de 

semente aproximada de 300 kg, 

capacidade de fertilizantes 

aproximado de  500 kg, com pneu, 

para trator com potência de 60CV.  

1 Unidade    

8 1 

Pulverizador hidráulico com 

comando, com capacidade mínima 

do tanque de 600 litros, 

reservatório de água limpa para 

lavar as mãos com capacidade 

mínima de 15 litros, incorporador 

de defensivos com capacidade 

mínima de 10 litros, bomba de 

pistões 85 L/min, comando tipo 2 

a 6 vias, sistema de agitação de 

calda – hidráulico por retorno, 

espaçamento entre bicos de 50cm, 

comprimento mínimo das barras 

14 metros, peso aproximado de 

490kg 

1 Unidade    

9 1 

Roçadeira com no mínimo 1,8 

metros, largura total aproximada 

de 1950mm, largura de corte 

aproximada de 1700mm, altura do 

corte máximo aproximado de 

175mm, deslocamento torre 310, 

duas navalhas, tomada de força 

trator (RPM) 540, rotação das 

navalhas (RPM) 1040, para ser 

acoplada no hidráulico do trator 

com potência de 50CV, peso 

aproximado de 480kg 

1 Unidade    

10 1 

Rotativa simples (enxada), 

tamanho médio, com largura do 

corte mínima de 1,25m, largura 

total mínima de 1,46m, mínimo 

cinco flanges, mínimo trinta 

lâminas,  para trator com potência 

40 CV, peso aproximado de 392kg 

1 Unidade    

Valor global da proposta: R$ ............................................... (........................................................)  
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DECLARAÇÕES 

 

1. Declaramos que os preços dos equipamentos cotados na proposta compreendem todas as despesas com impostos, 

taxas, frete, seguros, transporte e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto 

desta licitação. 

 

2. Declaramos que entregaremos os equipamentos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da emissão da 

Nota de Empenho e encaminhamento da mesma via e-mail ou fax, na sede da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural, Industrial e Comercial, no horário de expediente, sem ônus para o município. 

 

3. Declaramos que a garantia dos equipamentos é de ............. (meses), contados da data da entrega (considerando que 

a garantia mínima é de 12 meses). 

 

4. Informamos que o endereço para assistência técnica dos equipamentos agrícolas cotados é: ............................. 

(considerando que a assistência técnica deverá ser prestada por empresas autorizadas, localizadas dentro do Estado do 

Rio Grande do Sul). 

 

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

DATA: _______________________________ 

 

 

_________________________________________________ 

Identificação e assinatura do representante legal  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2018 

ANEXO II – PREÇO DA REFERÊNCIA 

 

Lote Item Objeto Qdte Apres. Valor Unitário Valor Total 

 

 

1 

 

 

1 

Arado Subsolador (pé de pato), com no 

mínimo cinco hastes (garras), com 

braçadeiras, largura até 1500mm, 

potência mínima requerida 60CV. 

 

1 

 

Unidade 4.500,00 4.500,00 

 

 

2 

 

 

1 

Batedor de feijão e milho a ser 

acoplado no hidráulico do trator,  

produção em sacas de 60kg/h; Feijão 

20/25 sacas, Soja 15/20 sacas e Milho 

30/40 sacas. 

 

 

1 Unidade 

 

 

14.000,00 

 

 

14.000,00 

 

 

3 

 

 

1 

Caçamba basculante média, para ser 

acoplada no hidráulico do trator,  com 

lâmina hidráulica; dimensões  míninas 

de: 2,00 x 1,00 x 0,40m (Largura x 

1 Unidade 2.600,00 2.600,00 
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comprimento x altura /mm), peso 

aproximado de 282 kg. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

Calcareadeira (distribuidor de 

fertilizantes e corretivos), com 

capacidade mínima de cinco toneladas,  

esteira 500 mm, disco duplo, rodado 

duplo aro 16, com pneus, carga em m³ 

de aproximadamente de 2,75. 

 

 

 

1 

 

 

 

Unidade 23.000,00 23.000,00 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

Carroção metálico basculante, com 

capacidade mínima de seis toneladas, 

dois eixos, com quatro pneus 750x16 

novos, lateral móvel, medidas mínimas 

da caçamba de:  1950 x 3600 x 

705mm, cilindro três estágios 

1 Unidade 17.000,00 17.000,00 

 

 

6 

 

 

1 

Grade Niveladora de arrasto com 28 

discos, tamanho dos discos de 20´´x 

4,5, espaçamento entre os discos 

182mm, espessura do eixo 1.1/4´´ 

(32mm), largura de trabalho 

aproximadamente de 2600mm, peso 

aproximado de 720kg, com mancal de 

rolamento. 

1 Unidade 11.500,00 11.500,00 

 

 

 

7 

 

 

 

1 

Plantadeira de arrasto,  com 5 linhas 

x 0,45cm para soja e no mínimo 12 

linhas x 17cm para culturas de  

inverno, capacidade de semente 

aproximada de 300 kg, capacidade de 

fertilizantes aproximado de  500 kg, 

com pneu, para trator com potência de 

60CV.  

1 Unidade 71.590,00 71.590,00 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

1 

Pulverizador hidráulico com comando, 

com capacidade mínima do tanque de 

600 litros, reservatório de água limpa 

para lavar as mãos com capacidade 

mínima de 15 litros, incorporador de 

defensivos com capacidade mínima de 

10 litros, bomba de pistões 85 L/min, 

comando tipo 2 a 6 vias, sistema de 

agitação de calda – hidráulico por 

retorno, espaçamento entre bicos de 

50cm, comprimento mínimo das barras 

14 metros, peso aproximado de 490kg 

1 Unidade 27.000,00 27.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roçadeira com no mínimo 1,8 metros, 

largura total aproximada de 1950mm, 

largura de corte aproximada de 

1700mm, altura do corte máximo 

1 Unidade 7.000,00 7.000,00 
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9 

 

1 

aproximado de 175mm, deslocamento 

torre 310, duas navalhas, tomada de 

força trator (RPM) 540, rotação das 

navalhas (RPM) 1040, para ser 

acoplada no hidráulico do trator com 

potência de 50CV, peso aproximado de 

480kg 

 

 

10 

 

 

1 

Rotativa simples (enxada), tamanho 

médio, com largura do corte mínima de 

1,25m, largura total mínima de 1,46m, 

mínimo cinco flanges, mínimo trinta 

lâminas,  para trator com potência 40 

CV, peso aproximado de 392kg 

1 Unidade 14.000,00 14.000,00 

 

Valor global de referência: R$ 192.190,00 (cento e noventa e dois mil cento e noventa reais) 

 
 

As demais cláusulas e condições do edital do Pregão Presencial nº 56/2018 continuam inalteradas. 

 

Tupanciretã, 30 de novembro de 2018. 

 

 

Carlos Augusto Brum de Souza, 

Prefeito de Tupanciretã/RS 

 

 

                Visto 

          Em 30/11/2018 

         

________________________________ 

Assessoria Jurídica do Município 

                

 

mailto:licitacao@tupancireta.rs.gov.br

