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PREGÃO PRESENCIAL

31/2022

26/01/2022

A presente licitação tem por objeto aquisição de máquina 1(UM) ROLO
COMPACTADOR, DE SOLOS VIBRATÓRIO, NOVO, MÍNIMO ANO 2021, DESTINADA
PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, Recursos do Governo do
Estado de SC - Portaria SEF 506/2021 e Processo SAR nº 4183/2021, conforme
quantitativos prazos e condições estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos.

31/2022

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

11/2022 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 08/02/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

R$ 595.000,001,000 595.000,00001 - Compactador de Solos Vibratório, novo, mínimo ano 2021, motor a
diesel com potência mínima de 110 hp. Tambor liso com largura mínima
de 2.100 mm, com o mínimo de duas amplitudes: em alta amplitude
mínimo de 1,60 mm e em baixa amplitude mínimo de 0,70 mm. Tração no
tambor e nas rodas. Frequência de vibração em alta amplitude mínima de
30 hz. Força centrífuga em alta amplitude mínima de 230 kN.  Equipado
com alarme de ré e faróis de trabalho, equipado com cabine fechada com
ar condicionado. Peso o - Compactador de Solos Vibratório, novo, mínimo
ano 2021, motor a diesel com potência mínima de 110 hp. Tambor liso
com largura mínima de 2.100 mm, com o mínimo de duas amplitudes: em
alta amplitude mínimo de 1,60 mm e em baixa amplitude mínimo de 0,70
mm. Tração no tambor e nas rodas. Frequência de vibração em alta
amplitude mínima de 30 hz. Força centrífuga em alta amplitude mínima de
230 kN.  Equipado com alarme de ré e faróis de trabalho, equipado com
cabine fechada com ar condicionado. Peso o - Marca: XCMG/XS123BR

UNI

R$ 595.000,00Total geral:

10 de Fevereiro de 2022Tunápolis,

Marino Jose Frey
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