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Termo de Homologação
          Às 15:30:52 do dia 13/08/2014, após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens  referentes  ao

processo de pregão presencial nº 20/2014,  homologo  o  referente  processo  e  autorizo  a  despesa,  às  empresas

vencedoras, conforme quadro abaixo:

Fornecedor: ALTAIR FABRO & CIA LTDA - EPP

Item: 2

Espalhador de  calcário e adubo orgânico novo, ano 2014, que deve ser acoplado aEspecificação:

um trator,  com capacidade mínima de 6 toneladas , com rodado duplo 16  ,  carga

mínima 3,00m3, potência mínima entre 70-80 cv, peso mínimo 1.200 kg, comprimento

total de no mínimo 4.000mm, largura total de no mínimo 2.100mm,altura  total  de

no mínimo 1.900mm,acionamento pela tomada de força do trator a 540 rpm,  sistema

de transmissão dos discos distribuidores com  redutores   em  banho  de  óleo  ,

chassi reforçado de estruturas  simples  e  resistentes  construído  em  aço  de

primeira qualidade , com chapa estampada conformada de grande robustez e rigidez

, rotula de engate regulável e oscilante ,macaco de apoio regulável  e  móvel  ,

eixo de rodas próximo ao centro de gravidade que proporciona peso transferido  a

barra de tração do trator , pneus de no mínimo  7.50x16/900x20/1000x20,  pintura

PU , com 02 eixos e hélice dupla de espalhamento.

Quantidade:

Homologado

IAC22.543,4222.543,42

23.500,001   Und

Situação:

Marca:Valor total:Valor unitário:

Valor de referência:

Fornecedor: ANA CRISTINA MANJABOSCO - EPP

Item: 1

Distribuidor de adubo orgânico líquido novo, ano 2014, que deve ser  acoplado  aEspecificação:

um trator, com capacidade mínima de 8.000 litros,  com  rodado  tandem  20,  com

tampas de inspeção superior e inferior traseira onde se aloja o leque espalhador

, válvulas de  pressão  e  vácuo  por  esferas  de  borracha,  chassi  reforçado

monobloco, cabeçalho com engate giratório lubrificável, pé de apoio regulável  e

móvel, válvula tipo gaveta com comando a distância  por varão , agitador interno

, visor de nível, tanque constituído  de  chapa  em  aço   carbono  com  pintura

poliuretano (PU)e revestido internamente  com  tinta  epóxi  anti-ferrugem,  com

bomba de vazão de no mínimo 60.000 l/h , peso de no mínimo 1.670 kg, potência de

no mínimo 88 cv, comprimento de no mínimo 5.300mm,largura de no mínimo 2.130  mm

, com garantia de no mínimo um ano contra defeitos de fabricação

Quantidade:

Homologado

IPACOL DLV 8.032.800,0032.800,00

33.000,001   Und

Situação:

Marca:Valor total:Valor unitário:

Valor de referência:
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