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Resultado por Fornecedor

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL

 
Pregão   Nº 00011/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019) 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

00.492.308/0001-00 - MANJATO TRATORES LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

6 Lâmina
roçadeira

Unidade 2 R$ 25.557,2900 R$ 22.500,0000 R$ 45.000,0000

Marca: LAVRALE
Fabricante: AGRITECH LAVRALE
Modelo / Versão: AR 3X28 TM/HID.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARADO REVERSÍVEL HIDRÁULICO - Características Técnicas Mínimas: Hidráulico a três
pontos, com 3 discos de 28polegadas, sistema de reversão hidráulico com pistão, compatível com trator de potência de 75 CV; Marca:
Lavrale, modelo: AR 3x28 TM Hid.

Total do Fornecedor: R$ 45.000,0000
 

05.507.847/0001-80 - PEDRO PIRES JUNIOR

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

14 Lâmina
roçadeira

Unidade 4 R$ 39.321,0000 R$ 28.500,0000 R$ 114.000,0000

Marca: ASUS
Fabricante: ASUS
Modelo / Versão: DFH 3000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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

15 Lâmina
roçadeira

Unidade 13 R$ 39.500,0000 R$ 28.600,0000 R$ 371.800,0000

Marca: ASUS
Fabricante: ASUS
Modelo / Versão: ACR 14X26X6,00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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

16 Lâmina
roçadeira

Unidade 4 R$ 39.500,0000 R$ 28.600,0000 R$ 114.400,0000

Marca: ASUS
Fabricante: ASUS
Modelo / Versão: ACR 14X26X6,00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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

Total do Fornecedor: R$ 600.200,0000
 

18.650.374/0001-18 - UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

2 Lâmina
roçadeira

Unidade 13 R$ 220.000,0000 R$
219.800,0000

R$ 2.857.400,0000

Marca: NEW HOLLAND 
Fabricante: NEW HOLLAND 
Modelo / Versão: TT4.75
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cota principal 75%: TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS. Zero hora, zero Km, potência
mínima de 75 CV (55,16 KW), equipado com motor a diesel,c om 03 ou 04 cilindros, injeção direta, de 4 tempos, torque mínimo de
27 mkgf, 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 MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); tração
dianteira auxiliar (TDA) original de fábrica; direção hidrostática; transmissão com mínimo de 08 velocidades à frente e 03 à ré;
diferencial traseiro com opção de bloqueio; embreagem com discos duplos; freios de serviço tipo multidisco, em banho de óleo, freio
de estacionamento; tomada de potência do tipo independente (TDPI) nas rotações de 540/540E; controle remoto independente com
duas vias de dupla ação; pesos dianteiros epesos traseiros; plataforma de operação plana ou semi plana, aberta, com toldo e
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:2.500 Kgf; com barra de tração
oscilante e removível; rodagem dianteira 12.4x24 e traseira 18.4x30 R1, vão livre vertical mínimo de 380 mm; bitolas traseira e
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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.

Total do Fornecedor: R$
2.857.400,0000

 
36.416.243/0001-52 - FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

8 Lâmina
roçadeira

Unidade 13 R$ 28.971,2000 R$ 15.795,0000 R$ 205.335,0000

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA AGRÍCOLA PARA TRATOR, chassi com estrutura reforçada em aço, carroceria
em madeira de lei tratada, com sobregrades, dois eixos e 4 rodas, 4 pneus novos, com capacidade de carga mínima de 4 toneladas,
rótula de engate com articulação em todos os sentidos,laterais e traseira rebatíveis por dobradiças reforçadas, acabamento em
pintura de esmalte sintético, compatível com tratores de potência mínima de 75CV;

9 Lâmina
roçadeira

Unidade 4 R$ 28.971,2000 R$ 15.795,0000 R$ 63.180,0000

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA AGRÍCOLA PARA TRATOR, chassi com estrutura reforçada em aço, carroceria
em madeira de lei tratada, com sobregrades, dois eixos e 4 rodas, 4 pneus novos, com capacidade de carga mínima de 4 toneladas,
rótula de engate com articulação em todos os sentidos,laterais e traseira rebatíveis por dobradiças reforçadas, acabamento em
pintura de esmalte sintético, compatível com tratores de potência mínima de 75CV;

10 Lâmina
roçadeira

Unidade 2 R$ 37.669,5000 R$ 29.000,0000 R$ 58.000,0000

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE PARA TRATOR, chassi com estrutura reforçada em
aço, carroceria em madeira de lei tratada, 1 eixo com rodado duplo e pneus novos, capacidade de carga mínima de 6 toneladas,
rótula de engate com articulação em todos os sentidos, assoalho em chapa de madeira e tampa traseira com abertura automática,
acabamento em pintura de esmalte sintético, compatível com tratores de potência mínima de 75 CV;

11 Lâmina
roçadeira

Unidade 2 R$ 40.835,0000 R$ 40.000,0000 R$ 80.000,0000

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA TANQUE COM BOMBA D’ÁGUA, acionada por tomada de potência (TDP) do
trator; tanque cilíndrico ou elíptico, com capacidade para 4.000 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 mínima de 75 CV;

12 Lâmina
roçadeira

Unidade 2 R$ 52.255,0000 R$ 52.000,0000 R$ 104.000,0000

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA TANQUE COM BOMBA D’ÁGUA, acionada por tomada de potência (TDP) do
trator; tanque cilíndrico ou elíptico, com capacidade para 5.000 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, dealcance mínimo de 24 metros de distância, com mangueiras e conexões instaladas,
equipamento pronto para uso, compatível com tratores de potência mínima de 75 CV;

13 Lâmina
roçadeira

Unidade 13 R$ 39.321,0000 R$ 28.500,0000 R$ 370.500,0000

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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;

Total do Fornecedor: R$ 881.015,0000
 

42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

7 Lâmina
roçadeira

Unidade 2 R$ 21.642,5000 R$ 21.642,5000 R$ 43.285,0000

Marca: Maqtron
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Fabricante: Maqtron
Modelo / Versão: Maqtron
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA DE CEREAIS, Aplicação: Trilhar, abanar e ensacar cereais em uma mesma
operação, estrutura em chapas metálicas, montada sobre rodas, com kits para arroz, feijão e milho, capacidade de produção: mínimo
de 42 sacos/hora de milho, compatível com tratores de potência mínima de 75CV.

Total do Fornecedor: R$ 43.285,0000
 

44.119.251/0001-65 - BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

19 Lâmina
roçadeira

Unidade 2 R$ 11.969,3800 R$ 11.799,2500 R$ 23.598,5000

Marca: jz implementos
Fabricante: jz implementos
Modelo / Versão: perfurador
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERFURADOR DE SOLO , hidráulico a três pontos, acionado pela TDP, transmissão em
banho de óleo, com 01 broca de 9” e 01 broca de 12”, com capacidade de perfuração de 1000mm de profundidade, gancho isolado,
compatível com tratores de potência mínima de 60 CV.

20 Lâmina
roçadeira

Unidade 8 R$ 70.000,0000 R$ 56.749,2500 R$ 453.994,0000

Marca: fitarelli
Fabricante: fitarelli
Modelo / Versão: plantadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 úti l 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 de16”, sistema de aplicação de adubo com
discos duplos desencontrados, com haste sulcadora afastada, dosador de adubo com rosca sem fi m, 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 75 CV;

21 Lâmina
roçadeira

Unidade 3 R$ 70.000,0000 R$ 56.749,2500 R$ 170.247,7500

Marca: fitarelli
Fabricante: fitarelli
Modelo / Versão: plantadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTADEIRA / ADUBADEIRA HIDRÁULICA , mínimo de 05 linhas, plantio direto e
convencional, sistema de operação etransporte hidráulico, a três pontos, chassi com duas rodas e pneus novos, distribuição de
sementes e de adubo acionados pelas rodas, largura útil mínimade 1900 mm, espaçamento entre linhas de 400 a 450 mm, caixas
para adubo e sementes em polieti leno, disco de corte da palha com diâmetro mínimo de16”, sistema de aplicação de adubo com
discos duplos desencontrados, com haste sulcadora afastada, dosador de adubo com rosca sem fi m, kit de discospara sementes
graúdas, como feijão, milho e soja, rodas de controle de profundidade metálicas, com banda de borracha, sistema de fl utuação das
linhasde planti o, ti po pula -obstáculo, calibragens precisas, com trocas manuais de engrenagens de adubo e sementes, eixo
longitudinal para distribuição desementes, compatí vel com tratores de potência mínima de 75 CV;

Total do Fornecedor: R$ 647.840,2500
 

91.003.814/0001-35 - DELMAR KISSMANN - EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

26 Lâmina
roçadeira

Unidade 3 R$ 65.500,0000 R$ 65.400,0000 R$ 196.200,0000

Marca: Fabricação Própria
Fabricante: Fabricação Própria 
Modelo / Versão: TRK 1826
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERRACEADOR DE ARRASTO, controle remoto, 18 discos de 26" x 6,0 mm de
espessura, espaçamento entre discos de 400 mm, sistema de transporte e controle de profundidade com pneus e cilindro hidráulico
de dupla ação, 02 mangueiras hidráulicas com engate universal, barra de regulagem; dimensões mínimas do terraço: largura de
6.400mm, altura de 900mm e profundidade de trabalho entre 45 a 300mm, para acoplamento e trabalho com tratores de potência
mínima de 118 CV. Prazo de validade: 90 (NOVENTA) dias. Garantia dos itens: 12 (DOZE) meses.

Total do Fornecedor: R$ 196.200,0000
 

92.264.472/0001-70 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

5 Lâmina
roçadeira

Unidade 5 R$ 25.557,2900 R$ 22.500,0000 R$ 112.500,0000

Marca: klr
Fabricante: Kohler
Modelo / Versão: ARRH 3x28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARADO REVERSÍVEL HIDRÁULICO - Características Técnicas Mínimas: Hidráulico a três
pontos, com 3 discos de 28 polegadas,sistema de reversão hidráulico com pistão, compatível com trator de potência de 75 CV;

17 Lâmina
roçadeira

Unidade 8 R$ 45.000,0000 R$ 35.240,0000 R$ 281.920,0000

Marca: klr
Fabricante: kohler
Modelo / Versão: GNC195 28x20-3,5MM 2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRADE NIVELADORA, Características Mínimas: 28 discos de 20 polegadas de diâmetro
e mínimo de 3,5 mm de espessura,espaçamento entre discos de 170 mm, mancais com rolamento a graxa, pneus agrícolas novos
para transporte, compatível com trator de potência de 75CV

22 Lâmina
roçadeira

Unidade 4 R$ 17.700,0000 R$ 13.300,0000 R$ 53.200,0000

Marca: klr
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Fabricante: Kohler
Modelo / Versão:  RM 180 2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROÇADEIRA HIDRÁULICA DESLOCÁVEL, a três pontos, acionada pela TDP, caixa de
transmissão em banho de óleo, embreagem com sistema desegurança à fricção, com giro livre incorporado, faixas de trabalho com
funcionamento centralizado e deslocado (central e lateral), roda guia traseira epatins laterais, ambos com regulagens de
profundidade, facas com sistema de trabalho livre, articuladas e com duplo corte, estrutura em chapas de açotipo caixa, superfície
inferior lisa, para evitar acúmulo de detritos, protetor traseiro contra lançamento de objetos, faixa de corte mínima de 1.700
mm,compatível com tratores de potência mínima de 65 CV

Total do Fornecedor: R$ 447.620,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$
5.718.560,2500

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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