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1
Prestação de 

serviços
07/2015 070.000.236/2014

DODF nº 66 de 

06/04/2015,

 pág 22

Prestação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação, na área de defesa agropecuária, compreendendo  a 

realização de atividades para sustentação do SIDAGRO
R$ 195.698,88 12/06/15 12/06/19

INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

CNPJ: 15.123.946/0001-12
3

Prorrogar o prazo de vigência 

contratual por mais 12 meses

DODF nº 110 de 

12/06/2018,

 pág  33

2
Prestação de 

serviços
21/2016 070.001.137/2014

DODF nº 203 de 

26/10/2016,

 pág 32

Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a prestação de serviços técnicos de elaboração 

de projetos de edificação incluindo levantamento topográfico, sondagens, estrutural, fundações, instalações, projeto de 

mobiliário interno, para abrigar o Centro de Capacitação de Assentados em imóvel a ser construído no Projeto de Assentamento 

Oziel Alves III, em Planaltina-DF, conforme previsto no Convênio SEAGRI-DF / INCRA nº 795760/2013, conforme previsto no 

Projeto Básico e no Edital. 

R$ 99.345,38 26/10/16 24/12/18
ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA-ME

CNPJ: 72544711/0001-38
6

Prorrogação do prazo de vigência 

por mais 120 dias

DODF  nº 167 de 

31/08/2018,

 pág  105

3
Prestação de 

serviços
04/2017 070.001.078/2015

DODF nº 70 de 

11/04/2017,

 pág 54

Contratação de empresa especializada na área de terraplanagem para a readequação de 47.000 m de estradas sem 

pavimentação com largura média de 4m, readequação de 20.000 m de estradas sem pavimentação com largura média de 6m, 

construção de 1.494 unidades de ondulações transversais (peito de pombo), abertura de 781 unidades de bacias de contenção 

de águas pluviais, recuperação de 87 unidades de bacias de contenção de águas pluviais, fornecimento e instalação de quatro 

placas de obra medindo 4 x 3m, totalizando 48m² na bacia hidrográfica do ribeirão do Pipiripau, em Planaltina/DF, (RA-VI), 

conforme previsto no Convênio SEAGRI/DF / ANA nº 003/ANA/2011 de 21 de março de 2012. 

R$ 643.998,24 07/04/17 08/06/19
J.F CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI-ME 

CNPJ:  13.556.387/0001-09 
4

Prorrogação do prazo de vigência  

e do prazo de execução e 

conclusão da obra por mais 11 

meses e 15 dias, a contar de 22 

de Junho de 2018. 

DODF Edição 

Extra nº 46 de 

04/07/2018,

 pág  1

4
Prestação de 

serviços
12/2017 070.000.225/2016

DODF nº 187 de 

28/09/2017,

 pág 42

Contratação de empresa especializada para a realização, sob demanda, de exames sorológicos para detecção de anemia 

infecciosa equina por imunodifusão em gel de ágar (IDGA), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de 

referência constante do Anexo I, consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 072/2017 – SCG/SEPLAG (fls. 268 a 311), 

e a Proposta de fls. 341 e 342, que passam a integrar o presente Termo.

R$ 11.000,00 14/09/17 14/09/18
SANTÉ LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA  

CNPJ:  05.834.462/0001-28
- - -

5
Prestação de 

serviços
19/2017 070.001.869/2016

DODF nº 233 de 

07/12/2017,

 pág 44

Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte, distribuição e plantio de 23.939 (vinte e três mil, 

novecentos e trinta e nove  ) mudas de espécies nativas do Bioma Cerrado com manutenção e monitoramento pelo período de 2 

(dois) anos, na Bacia Hidrográfica do Pipiripau, Região Administrativa de Planaltina - RA - VI - Brasília - DF, no âmbito do 

Programa Produtor de Aguas no Projeto Pipiripau, conforme condições e especificações constante do Edital e seus anexos, 

consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 098/2017 – SCG/SEPLAG (fls. 312 a 359), da Proposta de fls. 423 e 424, 

que passam a integrar o presente Termo.

R$ 218.499,00 01/12/17 01/12/19
ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA 

CNPJ: 03.318.233/0001-25
- - -

6
Aquisição de 

Bens
006/2018 00070-00014508/2018-71

DODF nº 133 de 

16/07/2018, pág 36

O Contrato tem por objeto a aquisição de uma PÁ CARREGADEIRA, potência operacional máxima 147 hp, capacidade 1,50 a 2,30 

m3, velocidade máxima avante 32,90 km/h, velocidade máxima à ré 32,90 km/h, peso vazia 10.530 kg, tipo rodagem com pneus, 

consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 (Doc. Sei id 5153620) e a Proposta (Doc. Sei id 6764580), que 

passam a integrar o presente Termo.

R$ 296.754,00 13/07/18 13/07/19
BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS 

CNPJ:  29.218.631/0001-63
- - -

7
Prestação de 

serviços
05/2018 00070-00014426/2018-27

DODF nº 144 de 

31/07/2018, pág 41

Contratação de serviços para a implementação da tecnologia social de acesso à água por Cisterna de placa de 16 mil litros para

consumo humano nas condições estabelecidas no Projeto de Referência instituído por meio da Instrução Operacional SESAN nº

02, de 08 de agosto de 2017, anexo do Edital.

R$ 500.497,20 24/07/18 24/07/19
CARITAS BRASILEIRA

CNPJ: 33.654.419/0001-16
- - -

8
Aquisição de 

Bens
08/2018 00070-00014714/2018-81

DODF nº 175 de 

13/09/2018, pág 43

O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: Item 56: Quantidade: 10 (dez). Especificação: CARRETA PARA 

MICROTRATOR, Tipo: fixa, Compatível com micro trator de no mínimo 14 CV, eixo com duas rodas e pneus novos, carroceria em 

madeira, pedal de freio mecânico, capacidade de carga mínima de 1000 Kg. Marca/Fabricante: SILVA. Modelo: SL 2100; 

consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 (Doc. Sei id 5153620) e a Proposta (Doc. Sei id 11174043), que 

passam a integrar o presente Termo.

R$ 29.980,00 11/09/18 11/09/19
AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ: 20.963.380/0001-77
- - -

9
Aquisição de 

Bens
19/2018 00070-00014875/2018-75

DODF nº 189 de 

03/10/2018, pág 

32/33

O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: Item 13. Quantidade: 01 (um).  DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E 

ADUBOS, de arrasto, 01 eixo e duas rodas, com pneus novos, acionamento por meio de TDP, caixa de transmissão em banho de 

óleo, sistema de distribuição com esteira central em aço, com largura mínima de 800 mm, e dois discos centrífugos, faixa de 

aplicação mínima de 8 metros, capacidade de carga mínima de 2.500 Kg, sistema graduado de regulagens de aplicação, com bom 

desempenho para pós químicos e granulados, além de adubos orgânicos secos e alguns tipos de sementes, compatível com 

tratores de potência mínima de 75 CV. Marca/Fabricante: IAC. Modelo/Versão: DAS 2500; Item 52. Quantidade: 01 (um). ARADO 

SUBSOLADOR, Tipo: Hidráulico, Características Mínimas: Mínimo de 5 hastes, haste subsoladora, dispositivo de segurança, pino 

fusível que se rompe em condições de sobrecarga na haste, dimensões mínimas de trabalho de 1240 mm de largura e 400 mm 

de profundidade, compatível com trator de potência de 75 CV. Marca/Fabricante: AGROPRATA.  Modelo/Versão: AG 5, 

consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 (Doc. Sei id 5507666) e a Proposta (Doc. Sei id 12756665), que 

passam a integrar o presente Termo.

R$ 19.898,98 28/09/18 28/09/19
AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ: 20.963.380/0001-77
- - -

10
Aquisição de 

Bens
33/2018 00070-00016103/2018-78

DODF nº 189 de 

03/10/2018, 

pág 32

O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: ITEM 56. Quantidade: 01 (um).  CARRETA PARA MICROTRATOR, Tipo: 

fixa, Compatível com micro trator de no mínimo 14 CV, eixo com duas rodas e pneus novos, carroceria em madeira, pedal de 

freio mecânico, capacidade de carga mínima de 1000 Kg, Marca/Fabricante: SILVA, Modelo/Versão: SI 2100, consoante 

específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 (Doc. Sei id 5507666) e a Proposta (Doc. Sei id 13074922), que passam a 

integrar o presente Termo.

R$ 2.998,00 28/09/18 28/09/19
AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ: 20.963.380/0001-77
- - -

11
Aquisição de 

Bens
09/2018 00070-00011069/2018-45

DODF nº 188 de 

02/10/2018, 

pág 53

O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada com instrutor, de comprovada experiência, na organização 

do Curso de “Emergência Sanitária para Doenças de Notificação Obrigatória” a ser oferecido para 50 (cinquenta) Médicos 

Veterinários da Secretaria da Agricultura – SEAGRI/DF, suas entidades vinculadas e da iniciativa privada, consoante especifica o 

Edital de Pregão Eletrônico  11/2018 (Doc. Sei id 10740496) e a Proposta (Doc. Sei id  11401107), que passam a integrar o 

presente Termo.

R$ 70.000,00 27/09/18 26/11/18
RODRIGO COSTA MONTEIRO GUEDES

CNPJ: 23.957.484/0001-67
- - -

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF - SEAGRI/DF

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SUAG

DIRETORIA DE ORÇAMENTO,  FINANÇAS E CONTRATOS/ GERÊNCIA DE CONTRATOS - GECONT/DIOFIC/SUAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE BENS
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12
Aquisição de 

Bens
29/2018 00070-00016107/2018-56

DODF nº 191 de 

05/10/2018, 

pág 45

O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: Item 30. Quantidade: 02. PLANTADEIRA ADUBADEIRA HIDRÁULICA, 

mínimo de 05 linhas, plantio direto  e convencional, sistema de operação e transporte hidráulico, a três pontos, chassi com duas 

rodas e pneus novos, distribuição de sementes e de adubo acionados pelas rodas, largura útil mínima de 1900 mm, espaçamento 

entre linhas de 400 a 450 mm, caixas para adubo e sementes em polietileno, disco de corte da palha com diâmetro mínimo de 

16", sistema de aplicação de adubo com discos duplos desencontrados, com haste sulcadora afastada, dosador de adubo com 

rosca sem fim, kit de discos para sementes graúdas, como feijão, milho e soja, rodas de controle de profundidade metálicas, com 

banda de borracha, sistema de flutuação das linhas de plantio, tipo pula-obstáculo, calibragens precisas, com trocas manuais de 

engrenagens de adubo e sementes, eixo longitudinal para distribuição de sementes, compatível com tratores de potência mínima 

de 75cv, Marca/Fabricante: KF, Modelo / Versão: PLANTADORA STAND 5 H, consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico 

nº 04/2018 (Doc. Sei id 5507666) e a Proposta (Doc. Sei id 13250008), que passam a integrar o presente Termo.

R$ 50.200,00 01/10/18 01/10/19

AGROSUESS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

CNPJ: 02.539.907/0001-59

- - -

13
Aquisição de 

Bens
32/2018 00070-00016114/2018-58

DODF nº 196 de 

15/10/2018, 

pág 59

O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: item 93: Quantidade 05 (cinco). ROÇADEIRA TIPO LATERAL 

(MANUAL), motorizada a gasolina, motor 02 tempos monocilíndrico, refrigerado a ar e sistema de condensador no catalisador, 

potência mínima 2,3 cv (1,7 kW), partida manual auto retrátil, ignição eletrônica, baixos níveis de vibração e ruídos, rotação do 

motor máxima de 12.800 rpm e mínima 2.500 mm, acelerador tipo gatilho, botão para desliga, , protetor de discos, com tanque 

de combustível com capacidade mínima para 550 ml, acompanha: kit de fio de nylon, lâmina de aço com três ponhas e diâmetro 

mínimo de 300 mm, óculos de proteção e cinturão, Marca/Fabricante:AGRIGARDEN, Modelo/Versão: AW430, consoante 

especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 (Doc. Sei id 5507666) e a Proposta (Doc. Sei id 13133955), que passam a 

integrar o presente Termo.

R$ 4.000,00 10/10/18 10/10/19
MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA 

CNPJ:  05.460.773/0001-74
- - -

14
Aquisição de 

Bens
28/2018 00070-00016102/2018-23

DODF nº 196 de 

15/10/2018, 

pág 59

O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: Item 49: Quantidade: 01 (um). TRITURADOR DE RESTOS CULTURAIS 

DESLOCÁVEL, estrutura em chapa de aço reforçado, hidráulico, a três pontos, acionado pela TDP, transmissão em banho de óleo, 

rotor horizontal acionado por correias de transmissão, de giro livre, martelos desencontrados, fabricados em aço temperado de 

alta resistência, regulador da altura de trabalho por meio de sapatas laterais, limitador de profundidade com rolo cilíndrico 

horizontal de ferro, defletores frontais de segurança pendulares, cilindro e mangueiras hidráulicas para deslocamentos laterais, 

com dispositivos que evitem embuchamento do equipamento, acoplamento da torre que permita trabalhar em terrenos com 

ondulações, largura de corte: 1,80 m, compatível com tratores com potência de 75 CV, Marca/Fabricante: LUMA IMPLEMENTOS, 

Modelo/Versão: TL180, consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 (Doc. Sei id 5507666) e a Proposta (Doc. 

Sei id 13071440), que passam a integrar o presente Termo.

R$ 18.200,00 08/10/18 08/10/19

FEMAGRIL - FEDERAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ:  02.393.037/0001-52

- - -

15
Aquisição de 

Bens
26/2018 00070-00011466/2017-36

DODF nº 196 de 

15/10/2018, 

pág 59

O Contrato tem por objeto a aquisição de 01 (um) VEÍCULO UTILITÁRIO, Marca Fiat, Modelo: Toro 2.0 L,  com as seguintes 

descrições: Caminhonete Pick up Cabine dupla, com tração 4X4, chassi ou monobloco alto, zero quilômetro de fábrica, 

capacidade para transporte de no mínimo cinco passageiros, com capacidade de carga útil total do veículo de pelo menos 

1.000kg; motor a diesel, com turbo e Inter cooler; Transmissão com no mínimo cinco velocidades à frente e uma à ré, sistema de 

tração 4X4; potência mínima de 170 (cento e setenta) cavalos-vapor, equipado com kit mutimídia e demais especificações 

constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2018 (Doc. Sei id 11348322 ), da Proposta ( Doc. Sei id 12191573), que passam 

a integrar o presente Termo.

R$ 131.700,00 11/10/18 11/10/19
FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

CNPJ: 16.701.716/0036-86
- - -

16
Aquisição de 

Bens
11/2018 00070-00015269/2018-77

DODF nº 196 de 

15/10/2018, 

pág 59

O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: Item 86: Quantidade: 02 (dois). GRADE ARADORA DE ARRASTO, 

mecânica, com 10 discos de 24” de diâmetro e 6,0 mm de espessura mínima, mancais com rolamento a banho de óleo de 

lubrificação permanente, largura de corte mínima de 1.300 mm, acoplável e compativel com trator agrícola de 50 CV; 

Marca/Fabricante: PICCIN; Modelo/Versão: GAP10;  consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 (Doc. Sei id 

5153620) e a Proposta (Doc. Sei id 13276240), que passam a integrar o presente Termo.

R$ 15.840,00 08/10/18 08/10/19
HANASHIRO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA EPP

CNPJ: 00.507.061/0001-40
- - -

17
Aquisição de 

Bens
21/2018 00070-00014875/2018-75

DODF nº 196 de 

15/10/2018, 

pág 59

O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: Item 49. Quantidade: 01 (um). TRITURADOR DE RESTOS CULTURAIS 

DESLOCÁVEL, estrutura em chapa de aço reforçado, hidráulico, a três pontos, acionado pela TDP, transmissão em banho de óleo, 

rotor horizontal acionado por correias de transmissão, de giro livre, martelos desencontrados, fabricados em aço temperado de 

alta resistência, regulador da altura de trabalho por meio de sapatas laterais, limitador de profundidade com rolo cilíndrico 

horizontal de ferro, defletores frontais de segurança pendulares, cilindro e mangueiras hidráulicas para deslocamentos laterais, 

com dispositivos que evitem embuchamento do equipamento, acoplamento da torre que permita trabalhar em terrenos com 

ondulações, largura de corte: 1,80 m, compatível com tratores com potência de 75 CV, Marca/Fabricante: LUMA IMPLEMENTOS, 

Modelo / Versão: TL180, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 (Doc. Sei id 5507666) e a Proposta (Doc. 

Sei id 12874562), que passam a integrar o presente Termo

R$ 18.200,00 08/10/18 08/10/19

FEMAGRIL - FEDERAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ:  02.393.037/0001-52

- - -
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18
Aquisição de 

Bens
16/2018 00070-00015925/2018-31

DODF nº 200 de 

19/10/2018, 

pág 58

 O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens:Item 48: Quantidade: 01 (um). TRATOR AGRÍCOLA DE 4 RODAS - 

CABINADO, com sistema de ar condicionado; zero hora; potência mínima de 110 CV (80,9 KW), equipado com motor a diesel, 

mínimo de 04 cilindros, turboalimentado, injeção direta, de 4 tempos, torque mínimo de 40mkgf, sistema de parada do motor 

por meio eletrônico, com purificador de ar tipo seco de dois estágios e indicador de restrição no painel de instrumentos, 

refrigeração forçada à água; atendendo à legislação de controle de emissão de poluentes Proconve MARI (Máquinas Agrícolas e 

Rodoviárias-I); tração dianteira auxiliar (TDA) original de fábrica; direção hidrostática, ou equivalente; transmissão com o mínimo 

de 12 velocidades à frente e 04 à ré; diferencial traseiro com opção de bloqueio; embreagem com acionamento mecânico ou 

hidráulico; freios de serviço tipo multidisco em banho de óleo, freio de estacionamento; com tomada de potência do tipo 

independente (TDPI); controle remoto independente com o mínimo de duas vias de dupla ação; pesos dianteiros e pesos 

traseiros; cabine com plataforma de operação plana, dotada de estrutura de proteção contra capotagem (EPCC), assento do 

operador com sistema ergonômico, com regulagens e cinto de segurança; sistema hidráulico de 3 pontos completo, com 

capacidade mínima de levante na rótula: 3.500Kgf; com barra de tração oscilante e removível; com opções de rodagem: dianteira 

14.9x26R1 e traseira 23.1-30R1 ou dianteira 14.9-24R1 e traseira 18.4-34R1, vão livre vertical mínimo de 350 mm, compatível 

com o conjunto de rodagem; bitolas traseira e dianteira ajustáveis; sistema elétrico de no mínimo 12v; luzes de serviço e de 

tráfego, buzina e alarme de marcha a ré; retrovisores dos dois lados da máquina. Marca/Fabricante: JOHN DEERE, 

Modelo/Versão: JOHN DEERE 6115JSYNC consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 (Doc. Sei id 5153620) e 

a Proposta (Doc. Sei id 12711008), que passam a integrar o presente Termo.

R$ 149.999,00 17/10/18 17/10/19
MAQCAMPO SOLUÇÕES AGRICOLAS S/A

 CNPJ: 00.970.771/0001-01
- - -

19
Aquisição de 

Bens
07/2018 00070-00014714/2018-81

DODF nº 201 de 

22/10/2018, 

pág 58

O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: Item 60: Quantidade: 10 (dez). CULTIVADOR MOTORIZADO / 

MICROTRATOR, novo com registro de 0(zero) hora, fabricado no mesmo ano da nota fiscal, com motor a diesel 4 tempos, 1 

cilindro, potência de 16,5 hp, partida elétrica, refrigerado a água, transmissão com 06 marchas `a frente e 02 marchas à ré, 

embreagem multidisco, bitola regulável em diferentes posições, caixa de transmissão reforçada, farol, sistema de engate rápido 

para troca de implementos, duplo rodado com pneus agrícolas novos, com os seguintes implementos: enxada rotativa com 

largura de corte de 800 mm e diferentes rotações, kit encanteirador para canteiros de 0,80 m no topo e 1,0 m na base e sulcador 

de 01 linha. Marca/Fabricante: TOYAMA. Modelo/Versão: TDWT80 E;Item 76: Quantidade: 7 (sete). ROÇADEIRA TIPO FRONTAL, 

acoplável a microtrator de 14 cv ou semelhante, com sistema de corte com 02 facas livres, com grade de proteção dianteira 

móvel, largura de corte mínima de 1.000 mm e altura ajustável de 20 a 90mm. Marca/Fabricante: MOLDEMAQ. Modelo/Versão: 

RFM 190; Item 36: Quantidade: 2 (dois). Especificação: ROÇADEIRA TIPO FRONTAL, acoplável a microtrator de 14 cv ou 

semelhante, com sistema de corte com 02 facas livres, com grade de proteção dianteira móvel, largura de corte mínima de 1.000 

mm e altura ajustável de 20 a 90mm. Marca/Fabricante: MOLDEMAQ. Modelo: RFM 190, consoante específica o Edital de 

Pregão Eletrônico nº 04/2018 (Doc. Sei id 5507666) e a Proposta (Doc. Sei id 13861753), que passam a integrar o presente 

Termo.

R$ 221.258,40 17/10/18 17/10/19
BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS 

CNPJ:  29.218.631/0001-63
- - -

20
Aquisição de 

Bens
31/2018 00070-00016111/2018-14

DODF nº 203 de 

24/10/2018, 

pág 45

O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: ITEM 36: Quantidade: 02 (dois). ROÇADEIRA TIPO FRONTAL, 

acoplável a micro trator de 14 cv ou semelhante, com sistema de corte com 02 facas livres, com grade de proteção dianteira 

móvel, largura de corte até 1.000 mm e altura ajustável de 20 a 90mm, Marca/Fabricante: MOLDEMAQ, Modelo/Versão: RFM 

190, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 (Doc. Sei id 5507666) e a Proposta (Doc. Sei id 13077771), 

que passam a integrar o presente Termo.

R$ 9.411,40 17/10/18 17/10/19
BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS 

CNPJ:  29.218.631/0001-63
- - -

21
Aquisição de 

Bens
22/2018 00070-00014875/2018-75

DODF nº 203 de 

24/10/2018, 

pág 45

O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: Item 60: Quantidade: 01 (um). Especificação: CULTIVADOR 

MOTORIZADO / MICROTRATOR, novo com registro de 0(zero) hora, fabricado no mesmo ano da nota fiscal, com motor a diesel 4 

tempos, 1 cilindro, potência de 16,5 hp, partida elétrica, refrigerado a água, transmissão com 06 marchas à frente e 02 marchas 

à ré, embreagem multidisco, bitola regulável em diferentes posições, caixa de transmissão reforçada, farol, sistema de engate 

rápido para troca de implementos, duplo rodado com pneus agrícolas novos, com os seguintes implementos: enxada rotativa 

com largura de corte de 800 mm e diferentes rotações, kit encanteirador para canteiros de 0,80 m no topo e 1,0 m na base e 

sulcador de 01 linha. Marca/Fabricante: TOYAMA. Modelo/Versão: TDWT80 E, consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico 

nº 04/2018 (Doc. Sei id 5507666) e a Proposta (Doc. Sei id 12781723), que passam a integrar o presente Termo.

R$ 17.898,20 17/10/18 17/10/19
BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS 

CNPJ:  29.218.631/0001-63
- - -

22
Aquisição de 

Bens
12/2018 00070-00015269/2018-77

DODF nº 200 de 

19/10/2018, 

pág 58

O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: Item 44: Quantidade: 02 (dois). TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS. Zero 

hora, zero Km, potência mínima de 54 CV (39,7 KW), equipado com motor a diesel de 4 tempos, com 03 ou 04 cilindros, injeção 

direta, torque mínimo de 14,5 mkgf, com purificador de ar tipo seco de dois estágios e indicador de restrição, refrigeração 

forçada à água; tração dianteira auxiliar (TDA) original de fábrica; direção hidrostática; transmissão com mínimo de 08 

velocidades à frente e 02 à ré; diferencial traseiro com opção de bloqueio; embreagem simples ou dupla; freios de serviço tipo 

seco ou multidisco em banho de óleo, freio de estacionamento; tomada de potência do tipo independente (TDPI); controle 

remoto independente com duas vias de dupla ação; pesos dianteiros e traseiros; com toldo e estrutura de proteção contra 

capotagem (EPCC), assento do operador com sistema ergonômico, regulagens e cinto de segurança; sistema hidráulico de 3 

pontos completo, com capacidade mínima de levante na rótula: 800 Kgf; barra de tração oscilante e removível; rodagem mínima: 

dianteira 7.00x18 R1 e traseira 14.9x24 R1, vão livre vertical mínimo de 220 mm; bitolas traseira e dianteira ajustáveis; sistema 

elétrico de no mínimo 12v; luzes de serviço e de tráfego, buzina e alarme de marcha a ré; retrovisores dos dois lados da máquina. 

Marca/Fabricante: JOHN DEERE, Modelo/Versão: JOHN DEERE 5055E consoante específica o Edital de Pregão Eletrônico nº 

04/2018 (Doc. Sei id 5153620) e a Proposta (Doc. Sei id 12314344), que passam a integrar o presente Termo.

R$ 129.528,00 16/10/18 16/10/19
MAQCAMPO SOLUÇÕES AGRICOLAS S/A

 CNPJ: 00.970.771/0001-01
- - -

23
Aquisição de 

Bens
14/2018 0070-001729/2016

DODF nº 188 de 

02/10/2018, 

pág 54

CÂMARA FRIA para armazenamento de bananas, ajuste de temperatura: 0° C a 15° C, dimensões externas: 6.000 x 4.000 x 2.000 

mm ( C/L/A), 01 porta, com comando micro processado para ajuste de parâmetros de funcionamento e no stop, voltagem: 

220/380 volts, trifásico, incluído serviços de instalação, com mão de obra e materiais, e demais características conforme item 

03, Anexo I , do Edital de Pregão Eletrônico nº 52/2018 (Doc. Sei id 9146833) e a Proposta (Doc. Sei id 11704785), que passama 

integrar o presente Termo.

R$ 62.800,00 24/09/18 02/04/19
THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA

 CNPJ: 05.575.239/0001-03
- - -
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Bens
35/2018 00070-00016113/2018-11

DODF nº 205 de 

26/10/2018, 

pág 57

 O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens:ITEM 89: Quantidade: 01 (um). DESINTEGRADOR/TRITURADOR de 

forragens e grãos, com motor elétrico, potência mínima de 7,5 cv, conjunto acoplado a base fixa de aço, com polias, correias e 

chave de partida, produção mínima de 400 kg com peneira de 10 mm e 1.900kg sem peneira, Marca/Fabricante: CREMASCO, 

Modelo/Versão: DP.2 COM APARELHO Nº 01, POLIA, CORREIA E MOTOR, 7,5 CV TRIF. 2 POLOS, consoante específica o Edital de 

Pregão Eletrônico nº 04/2018 (Doc. Sei id 5507666) e a Proposta (Doc. Sei id 13202641), que passam a integrar o presente 

Termo

R$ 4.400,00 25/10/18 25/10/19
DELBA VICENTINI CREMASCO - ME

CNPJ: 03.138.598/0001-78
- - -

25
Aquisição de 

Bens
30/2018 00070-00016108/2018-09

DODF nº 205 de 

26/10/2018, 

pág 57

O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: Item 22: Quantidade: 01 (um). MÁQUINA APLICADORA DE 

MULCHING E MANGUEIRA DE GOTEJAMENTO, Aplicação: Realiza operações de extensão, colocação e fixação de filme plástico 

(mulching) e mangueira de irrigação por gotejamento sobre canteiros, Características Técnicas: Chassis monobloco, acoplável a 

terceiro ponto de tratores

Cat. I e II, rodas reguladoras de altura, discos ou sulcadores para fixação das bordas do plástico, bobina de mulching com largura 

variando entre 1,00 m e 1,80 m, compatível com tratores de potência mínima de 50 CV, Marca/Fabricante: RUGERI, 

Modelo/Versão: PCMR180, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2018 (Doc. Sei id 5153620) e a Proposta 

(Doc. Sei id 13276370), que passam a integrar o presente Termo

R$ 11.980,00 25/10/18 25/10/19
HANASHIRO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA EPP

CNPJ: 00.507.061/0001-40
- - -

26
Aquisição de 

Bens
44/2018 00070-00016264/2018-61

DODF nº 205 de 

26/10/2018, 

pág 57

O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: Item 61. Quantidade: 05(cinco). DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E 

ADUBOS. de arrasto, 01 eixo e duas rodas, com pneus novos, acionamento por meio de TDP, caixa de transmissão em banho de 

óleo, sistema de distribuição com esteira central em aço, com largura mínima de 800 mm, e dois discos centrifugos, faixa de 

aplicação mínima de 8 metros. capacidade de carga mínima de 2.500 Kg, sistema graduado de regulagens de aplicação com bom 

desempenho para pós químicos e granulados, além de adubos orgânicos secos e alguns tipos de sementes, compatível com 

tratores de potência mínima de 75 CV. Marca/Fabricante: IAC; Modelo/Versão: DAS 2500, consoante especifica o Edital de 

Pregão Eletrônico nº 04/2018 (Doc. Sei id 5507666) e a Proposta (Doc. Sei id 14138560), que passam a integrar o presente 

Termo. 

R$ 79.000,00 24/10/18 24/10/19
AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ: 20.963.380/0001-77
- - -


