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Termo de Homologação - SEAGRI/SUAG/DILOG  

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico - COMPLEMENTAR

Nº 00012/2020 (SRP) - Cota Reservada: Itens 08 e 13

No dia 13 de outubro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00012/2020, referente ao
Processo nº 00070-00007141/2019-11, a Autoridade Competente, Sr(a) ROSSI DA SILVA ARAUJO, em
face à não ocorrência vencedor para a cota reservada rela va aos itens 08 e 13, e
consequente adjudicação destes itens aos vencedores da cota principal, nos termos do art. 26, § 4º,
da Lei nº 4.611/2011, HOMOLOGA o resultado do certame rela vamente aos citados itens, conforme
indicado no quadro Resultado de Homologação:

 

Item: 8
Descrição: CONJUNTO COMBINADO AGRÍCOLA COM IMPLEMENTO
Descrição Complementar: COTA RESERVADA DO ITEM 7 - CARRETA TANQUE COM
BOMBA D ÁGUA, acionada por tomada de potência (TDP) do trator; tanque cilíndrico ou
elíptico, capacidade entre 4.000 a 5.100 litros, horizontal, em aço carbono, acabamento
interno em epóxi, e externo em esmalte sintético veicular, tampa de inspeção na parte
superior com diâmetro mínimo de 380 mm, abertura total na parte traseira, para inspeção e
limpeza, quebra ondas; chassi de arrasto, cabeçalho dotado de suporte estático regulável na
altura, 02 (dois) eixos em tandem e 04 (quatro) rodas, 04 pneus novos; tanque com escada
de acesso externo, visor do nível da água, bomba centrífuga de alta vazão, produção mínima
de 32 m³/hora e pressão mínima de 75 mca, bico traseiro de aspersão para distribuição do
produto em leque (tipo rabo de pavão ) e largura mínima de aplicação de 15 metros, barra
irrigadora instalada na parte inferior traseira do equipamento com descarga por gravidade e
acionamento na cabine ou plataforma do trator, kit de combate a incêndio montado em
plataforma superior do tanque, de alcance mínimo de 24 metros de distância, com
mangueiras e conexões instaladas, equipamento pronto para uso, compatível com tratores de
potência mí
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 21.548,8100 Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Homologado para: BRASIL IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EIRELI , pelo
melhor lance de R$ 19.350,0000 , com valor negociado a R$ 19.000,0000 e a
quantidade de 3 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Observações
Homologado ao vencedor

da cota principal 13/10/2020 Homologado ao vencedor da cota principal, nos
termos do art. 26, § 4º, da Lei nº 4.611/2011

 

Item: 13
Descrição: CONJUNTO COMBINADO AGRÍCOLA COM IMPLEMENTO



Descrição Complementar: COTA RESERVADA DO ITEM 12 - GRADE ARADORA
CONTROLE REMOTO, com 14 discos de 26 polegadas de diâmetro e 06 mm de espessura
mínima, mancais de rolamento com lubrificação permanente em banho de óleo, ou a graxa,
espaçamento mínimo entre os discos de 230 mm, controle remoto para regulagem de
profundidade do trabalho e transporte por meio do sistema hidráulico e pneus agrícolas,
largura de corte mínima de 1500 mm, compatível com tratores de potência mínima de 75 CV
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 17.700,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Homologado para: KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI , pelo
melhor lance de R$ 14.800,0000 e a quantidade de 07 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Homologado ao vencedor
da cota principal 13/10/2020 Homologado ao vencedor da cota principal, nos

termos do art. 26, § 4º, da Lei nº 4.611/2011

 

 

 

 

ROSSI DA SILVA ARAÚJO

Subsecretário de Administração Geral

 

Documento assinado eletronicamente por ROSSI DA SILVA ARAÚJO - Matr.1689189-9,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 13/10/2020, às 18:17, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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