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OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de implementos agrícolas para atender as 

demandas cotidianas do município e para termos de cessão de uso com associações do município 

conforme Lei Complementar 117/2022 e em atendimento a portaria da Secretaria Estadual da 

Fazenda – SEF nº 506/2021 de 08/12/2022 , processo nº 00003191/2021 e a emenda impositiva nº 

2316/2021 conforme relação de itens constantes no Anexo I deste edital. 

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

No dia 29/03/2022, às 08h30, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Peritiba, reuniram-se o 

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 19/2022 de 31/01/2022, para 

julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução 

dos itens descritos na Licitação nº. PR07/2022, na modalidade de Pregão Presencial. 

 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros 

fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer 

discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: 

 
 5598 - FM PECAS E MAQUINAS LTDA (14.233.242/0001-30) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
9 19866 - Motobomba submersa 8hp, 16 estágios, 440V, 

Bifásica, 220volts 
UN Leão 

R7A19 

600 

2  

10.400,00 
 

20.800,00 

10 19867 - Motobomba submersa 8hp, 16 estágios, 380V, 

Trifásica, 220 volts 
UN Leão 

R7A19 
1  

10.500,00 
 

10.500,00 
Total (R$):  

31.300,00 
 5246 - ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA (37.141.260/0001-97) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

3 19860 - Plataforma/boca (nova) recolhedora de 

forragem em área total, para multi culturas 

(inverno e verão) com no mínimo 1,10 metros de 

largura de área de trabalho. Garantia mínima de 

12 meses. 

UN Datec Paca 

110 
1  

16.170,00 
 16.170,00 

5 19862 - Distribuidor de adubo liquido novo com 

bomba a vácuo, capacidade de carga de 4.000 

litros acoplável a trator agrícola com cabeçalho, 

engate giratório lubrificável. 

Distribuidor de adubo liquido novo com bomba 

a vácuo, capacidade de carga de 4.000 litros 

acoplável a trator agrícola com cabeçalho, 

engate giratório lubrificável. Eixo tandem aro 

16. Com 4 pneus novos 750x16 de no mínimo 

12 lonas montados e com câmara. Chassis com 

espessura mínima de ¼”. Tanque de chapa 3/16” 

(4,75 mm) de espessura. Pintura externa a pó 

poliéster e pintura interna com tinta a pó epóxi. 

Abertura da tampa traseira com no mínimo 

550mm. Medidor ou visor de nível. Macaco/pé 

de apoio, presença de cardã, mangueira de 

sucção com no mínimo 6 metros de 

comprimento com 4’’ de diâmetro com peneira, 

corrente de segurança. Presença de engate 4” 

meia volta da mangueira de sucção, bico leque 

aspersor e canhão lateral de lance de dejetos. 

Abertura do registro de carga e descarga com 

UN Triton 

Fertilance 

D.E.L. 4000 l 

1  

38.700,00 
 38.700,00 
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acionamento hidráulico  Garantia mínima de 12 

meses. 
6 19863 - Distribuidor de adubo liquido novo com 

bomba Lobular, capacidade de carga de 4.000 

litros acoplável a trator agrícola com cabeçalho, 

engate giratório lubrificável.  

Distribuidor de adubo liquido novo com bomba 

Lobular, capacidade de carga de 4.000 litros 

acoplável a trator agrícola com cabeçalho, 

engate giratório lubrificável. Eixo tandem aro 

16. Com 4 pneus novos 750x16 de no mínimo 

12 lonas montados e com câmara. Chassis com 

espessura mínima de ¼”. Tanque de chapa 3/16” 

(4,75 mm) de espessura. Pintura externa a pó 

poliéster e pintura interna com tinta a pó epóxi. 

Abertura da tampa traseira com no mínimo 

550mm.. Medidor ou visor de nível. Macaco/pé 

de apoio, presença de cardã, mangueira de 

sucção com no mínimo 6 metros de 

comprimento com 4’’ de diâmetro com peneira, 

corrente de segurança. Presença de engate 4” 

meia volta da mangueira de sucção, bico leque 

aspersor e canhão lateral de lance de dejetos. 

Abertura do registro de carga e descarga com 

acionamento hidráulico. Garantia mínima de 12 

meses. 

UN Triton 

fertilance 

D.E.L 4000 l 

1  

36.250,00 
 36.250,00 

8 19865 - Trator de cortar grama novo, com no 

mínimo as seguintes características técnicas: 

com motor a gasolina, 17hp 

Trator de cortar grama novo, com no mínimo as 

seguintes características técnicas: com motor a 

gasolina, 17hp, sistema de partida elétrica, com 

bomba de óleo, plataforma de corte com faixa de 

corte de no mínimo 97cm, regulagem de altura 

do corte, assento ergonômico, transmissão com 

velocidades a frente e a ré, regulagem de altura 

de corte. Possuir garantia mínima de doze (12) 

meses, contra defeitos de fabricação e assistência 

técnica, independente do número de horas 

trabalhadas, a contar da data do recebimento 

definitivo do bem pelo município. 

UN Toyama do 

Brasil 

13B877BS309 

2  

16.400,00 
 32.800,00 

Total (R$):  

123.920,00 
 400 - MAURA JUSTINA GRANDO SCHUMACHER (00.208.138/0001-80) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
4 19861 - Alongador de Chassi para ensiladeira de 

1,20 metros. Garantia mínima de 12 meses. 
UN NOGUEIRA 2  540,00  1.080,00 

Total (R$):  1.080,00 
 2710 - IRMAOS ZANELLA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (17.339.584/0001-27) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

2 19859 - Colhedora de forragens nova área total 

mínima de 1,0 metro acoplada da mesma marca do 

fabricante 

Colhedora de forragens nova área total mínima de 1,0 

metro acoplada da mesma marca do fabricante, de 

uma linha, acoplável a trator agrícola com as 

seguintes características: uma linha de forrageiras 

como milho, sorgo, capim Napier e demais plantas 

com espaçamento a partir de 45 cm, terceiro ponto 

com pinos individuais, incluso na carcaça do rotor, 

quebradores de grãos que permite montar e 

UN Nogueira 

FTN 

1000 

2  

71.800,00 
 

143.600,00 
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desmontar na carcaça do rotor, acionamento por 

cardan, bica de saída articulável com giro semi-

hidráulico, rotação do rotor de 1500 RPM, caixa com 

4 rolos alimentadores com proteção de carenagem de 

polietileno, disco de corte em formato de estrela, 

engrenagem dos rolos em aço ADI mais as 

engrenagens de mudança de corte plataforma dos 

rolos articuláveis lateral para facilitar na regulagem 

na contra faca permitindo usar ambos os lados. Caixa 

com engrenagem em aço para troca de corte com 

diferentes tamanhos variando de 02 a 36mm. 

Equipamento com 2 pinos de segurança nas 

engrenagens movida e motora não sendo acionada 

por correntes, afiador de lançadores independentes 

usando parafuso saída formato, abertura da comporta 

dosadora com regulagem de escala que permite a 

precisão na distribuição do produto, chassi reforçado 

e estrutura resistente. Acionamento pela tomada de 

força do trator a 540 RPM. Com Cardan. Garantia 

mínima de 12 meses 
Total (R$):  

143.600,00 

 
 5600 - TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI (41.389.018/0001-04) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
1 19858 - Carreta agrícola metálica, nova, com 

capacidade de 7 (sete) toneladas, com basculamento 

hidráulico, com abertura traseira de engate rápido, 

com rodado e eixo tandem 

Carreta agrícola metálica, nova, com capacidade de 7 

(sete) toneladas, com basculamento hidráulico, com 

abertura traseira de engate rápido, com rodado e eixo 

tandem, com 4 (quatro) pneus novos aro 16X750 12 

lonas, montados com câmaras. Capacidade 

volumétrica de no mínimo 9m³. Com pistão de 

estágio. Garantia mínima de 12 meses. 

UN Metal 

Freitas 

MFME7T 

2  

29.500,00 
 

59.000,00 

Total (R$):  

59.000,00 
 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente 

ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. 

 

Peritiba-SC, 29/03/2022. 

 

Assinaturas 

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 
 

_____________________________________ 

Marcos Vinícius Mocelin 
FM PECAS E MAQUINAS LTDA 

 

_____________________________________ 
Ciro Walmor Schmitz 

ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA 

 
_____________________________________ 

Maura Justina Grando Schumacher 

MAURA JUSTINA GRANDO SCHUMACHER 
 

_____________________________________ 

Caciano Zanella 
IRMAOS ZANELLA COMERCIAL AGRICOLA LTDA 

 

_____________________________________ 

Pregoeiro 
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

 

_____________________________________ 
LIZIANE KLEIN GAERTNER 

 

_____________________________________ 
MARCIO MARASCHINI 

 

 



 

Município de Peritiba 
Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba - Santa Catarina 

82.815.085/0001-20(49) 3453-1122 

prefeitura@peritiba.sc.gov.brhttp://www.peritiba.sc.gov.br  

 

 

 
_____________________________________ 

Marcelo Haupenthal 

N.H MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 
 

_____________________________________ 

Alan Dilly Duarte 
ARFAX TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

 

_____________________________________ 
Maurício Claudino 

CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 
 

_____________________________________ 

Jones de Freitas Prates 
DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

 

_____________________________________ 
João Batista Panazzolo 

TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 

 
_____________________________________ 

Elton Roque Pontin 

TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI 
 

 

 


