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E-mail: gabinete@srjacutinga.mg.gov.br

Processo n° 070/2021

Pregão Presencial n° 026/2021

Objeto: aquisição de uma máquina motoniveladora.

Adjudicação

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO Tendo em vista que a proposta da empresa TRIAMA NORTE TRATORES

IMPLEMENTOS AGRICULAS E MAQUINAS LTDA foi declarada vencedora, bem como por não ter havido recurso da

habilitação da referida empresa e da classificação de sua proposta, o objeto licitado foi ADJUDICADO em seu favor. 

TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS LTDA - CNPJ: 01.563.351/0001-73
Descrição Marca Unidade Quantidade Vlr Unit. Vlr Desc. Valor Total

motoniveladora • Cabine fechada com certificação ROPS e FOPS; 

• Chassi articulado; 

• Controles hidráulicos; 

• Deslocamento lateral e tombamento da lâmina acionados

hidraulicamente; 

• Diferencial com bloqueio eletro-hidráulico acionado internamente a

cabine; 

• Direção Hidráulica, nas rodas dianteiras; 

• Fabricação Nacional ou Importada; 

• Freios de serviço multi-discos em banho de óleo, auto-ajustáveis,

com dois circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro, de

acionamento hidráulico ou pneumático; 

• Lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis, com largura de

3,60 m e altura de 0,60 m, ângulo de talude 90º e rotação do circulo

360º; • Monitoramento eletrônico de falhas; 

• Motor diesel, turbo-alimentado e pós-resfriado, de 6 cilindros em

linha, 4 tempos; 

• Peso operacional: 14.500 kg; • Potência líquida no volante de 140 hp

(em todas as marchas) 

• Ripper traseiro, com 5 dentes, penetração de 300 mm, ajustáveis; 

• Sistema de monitoramento remoto, com controles de horímetro,

deslocamento, localização e cerca eletrônica, durante todo o período

de garantia; Sistema de travamento da sela acionado por interruptor

internamente a cabine; 

• Transmissão sincronizada, com 6 marchas avante e 3 à re; 

• Pneus 14x24 (12 lonas) G2 ou superior, fornecidos no mercado

nacional; Itens obrigatórios : Ar condicionado / Ar quente; 

• Assento ergonômico, de tecido, com apoio de braços e suspensão; 

• Baterias seladas, livres de manutenção; 

• Buzina e alarme sonoro de deslocamento ré; 

• Cinto de segurança retrátil de 3”; 

• Espelhos retrovisores interno e externos LE/LD; 

• Extintor de incêndio / suporte; 

• Faróis de trabalho 6 avante e 2 ré para trabalhos noturnos; 

• Lanternas de freio, luzes de alerta e setas direcionais; 

• Lavadores e limpadores de pára-brisa e do vidro traseiro; 

• Proteção da Transmissão; 

• Rádio AM/FM e alto-falantes, com antena externa, instalados na

cabine; 

• Tampa do tanque de combustível protegida contra roubo e

vandalismo; 

• Tapetes de borracha removíveis; 

• Tomada elétrica para acessórios 12 V ou 24 V, no interior da cabine. 

• Velocímetro em km/h;

• Garantia de 2 anos; 

• Revisões programadas periódicas até 2.500 horas conforme catálogo

técnico; 

• Máquinas equipadas com todos os acessórios de série, conforme

catálogo comercial do produto, do ano corrente, não sendo permitido

reduzir características do modelo comercial. 

- UN 1,0000

700.000,00

00

- 700.000,00

Valor Total Adjudicado R$ 700.000,00

STª RITA DE JACUTINGA, 14 de Abril de 2021.

EDUARDO BRENDAW GOMES
PRESIDENTE DA C.P.L
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