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ESTADO DE SANTA CATARINA                         

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA                  
CNPJ: 82.826.462/0001-27                    
RUA XV DE NOVEMBRO, 26                     
CEP: 89.590-000 - ARROIO TRINTA - SC            
      

 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 
 
 

O Sr. ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer 
conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve: 
 
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 
 
       Processo Administrativo Nº 000111/2022 - PR 
 
       Pregão Presencial Nº: 000052/2022 - PR 
 
Data Homologação: 07/07/2022 
 
Objeto da Licitação: Escolha da proposta mais vantajosa objetivando a aquisição de equipamentos agrícolas, sendo 02 
(duas) Ensiladeiras - Colhedoras de Forragem e 01 (um) Distribuidor de Adubo Orgânico, cuja aquisição será custeada 
com recursos oriundos da Transferência Especial Nº SCC 00008315/2022, de acordo com as exigências e 
especificações listadas pelo Edital e seus anexos. 
 
Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):  
 
 4770 - DIMÁQUINAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (02.464.226/0001-79) 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Marca Quantidade Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

2 38076 - Distribuidor de adubo líquido 
capacidade de 5 mil litros. 
• Distribuidor de adubo líquido, com 
capacidade mínima de 5.000 litros, bomba 
vácuo, abertura hidráulica, rodado tandem, 
aro 20, sem pneus.   • Garantia mínima 
exigida de 1 (um) ano. 

Un ALGOR 
DAL5000 

1  
43.999,00 

 
43.999,00 

 
Total (R$): 

 
43.999,00 

 4375 - ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA (37.141.260/0001-97) 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Marca Quantidade Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

1 38178 - Ensiladeira - Colhedora de Forragem. 
Equipamentos novos, acoplável em trator 
agrícola, com as seguintes características 
mínimas: - Plataforma colhedora com 
capacidade para colher uma linha de plantio 
de forrageiras como milho, cana de açúcar, 
sorgo, napier e capins; - Terceiro ponto com 

Un JF C 
120 

2  
46.399,00 

 
92.798,00 
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pinos individuais; - Tombador lateral de 
recolhimento fixo e um central giratório para 
direcionar a planta em linha; - Discos de corte 
de alta liga com formato em estrela, incluso 
na carcaça do rotor; - Quebrador de grãos que 
permite montar e desmontar na carcaça, ou 
faca em formato C que corta e lança o grão; - 
Transmissão por cardan ou por correias e 
polia de cinco canais com proteção; - Caixa 
com 04 (quatro)  rolos alimentadores 
acionados através de engrenagens (sem 
auxílio de correntes), mais as engrenagens de 
mudança de corte; - Plataforma dos rolos 
móvel ou articulável lateralmente, para 
facilitar as regulagens na contra-faca 
permitindo usar ambos os lados; - Caixa com 
engrenagens para troca de corte variando de 
02 a 36mm, equipados com dois pinos de 
segurança; - Afiador de faca com pedra 
circular giratórias do mesmo diâmetros das 
facas ou retangular; - Rotor de 12mm com 12 
facas e 06 lançadores independentes, ou facas 
em formato C, usando parafusos em aço 
carbono; - Bica de saída em aço perfil l 
formato oval ou em polietileno cross link com 
proteção interna em aço inox; - Bico 
articulável semi-hidráulico; - Pintura 
eletrostática em epóxi a pó, eletrostática 
líquida, ou poliuretano (PU); - Carenagens de 
polietileno; - Potência de acionamento 
aproximada de 60 a 95 CV na tomada de 
força, rotação 540 RPM; - Capacidade de 
produção mínima de 10 a 28 toneladas hora; - 
Equipamento certificado pela NR-12; - 
Garantia mínima exigida de 12 meses, sem 
limite de horas;   

 
Total (R$): 

 
92.798,00 

Forma de Pagamento: O pagamento será realizado conforme a disponibilização dos recursos por parte do Governo do 
Estado. Após a emissão da respectiva Nota Fiscal, os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias. 
 
Prazo Entrega: A entrega deverá ser realizada em até 45(quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da autorização de fornecimento pela empresa vencedora, emitida pelo Município de Arroio Trinta.  
 
Forma de Reajuste: Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a 
aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidadas. 
 
Local de Entrega: Os implementos agrícolas deverão ser entregues em frente ao Paço Municipal, localizado a Rua XV 
de Novembro Nº 26, Centro de Arroio Trinta. 
 
 

Arroio Trinta - SC, 07/07/2022        
 

              ALCIDIR FELCHILCHER 
                    Prefeito Municipal de Arroio Trinta           
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