
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35-2010- TERMO DE REFERÊNCIA  

A Objeto:  Aquisição de Implementos Agrícolas.

B Justificativa:  Faz-se necessário a aquisição do implementos agrícolas para formar uma patrulha agrícola, visando suprir 
as necessidades da  secretaria, atendendo ao Contrato 0305561-49/2009 – Ministério do Desenvolvimento Agrário. Valor 
remanescente do Pregão 24/2010.

C Prazo de entrega: até 30 dias a contar da Ordem de Entrega.

D Adjudicação do Objeto: Menor Preço por Item.

E Orçamento estimado em planilha de quantitativo e preço unitário
Item Descrição Quant Valor  Unitário 

Referencial 
Valor Total 

01

02

Um  vagão  Forrageiro  Graneleiro  Agrícola  Basculante com 
características mínimas, novo, ano da fabricação mínimo 2010, capacidade 
de 6,5m³ e 7 toneladas, metálico, com Chassi robusto de 6,35 mm, rodado 
tander, aro 16, com pneus novos de 750x16 e 14 lonas com tampa traseira, 
abertura total, com dobradiças e fixação lateral, pé de apoio regulável e 
móvel,  cabeçalho  com  engate  giratório,Cilindro  hidráulico  para  o 
basculamento  por  comando  hidráulico  do  trator,  pistão  telescópio  para 
acionamento. 

Um Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido a  vácuo,  novo,  ano da 
fabricação mínimo 2010,  com características mínimas de: capacidade de 
5.000 litros, Tangue em chapa de aço carbonado 4,75mm pintura interna 
em  esmalte  sintético  com  tinta  antiferrugem  (epóxi)  e  externa  em  PU, 
rodado tander com pneus novos 750x16, 14 lonas,  tampa de inspeção 
inferior  e  superior  traseira,  Válvula  de  pressão a  vácuo por  esferas  de 
borrachas,  Pé de apoio reversível  e móvel, chassi reforçado monobloco e 
cabeçalho com engate giratório lubrificável, comando de válvulas de saída 
a distância por varão, agitador interno, visor de nível e regulador de conta-
gotas de lubrificação das palhetas, bomba à vácuo 300 mm.

01

01

14.550,00

14.150,00

14.550,00

14.150,00

TOTAL 28.700,00

F Da Garantia:  Mínima de 1 ano, a contar da emissão da Nota Fiscal, sem limite de Km/Horas.

G Do Pagamento: após a  liberação dos recursos vinculados com o Ministério Desenvolvimento Agrário

H Classificação Orçamentária:
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
20.606.0187.1175 - Aquisição de equipamentos para patrulha agrícola/Recursos Pronat – MDA 
44.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente.
20.606.0187.1176 - Aquisição de Equipamentos para patrulha agrícola – Recursos Próprios
44.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente.
Local de entrega: O Licitante Vencedor realizará a entrega na Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa/RS.

Data:05-11-2010  

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente               Departamento de Compras
   Órgão Requisitante  

     
Ademir Antônio Presotto           
 Prefeito Municipal    

                     Setor Jurídico      

          


