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ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO N. 2018/3260001-03 

Ata de Julgamento referente à Tomada de Preço n.º 2018/3260001-03, do tipo “menor preço 

Unitário”, segundo especificado no item 02 do edital para, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

PERMANENTES(IMPLEMENTOS AGRICOLAS, ARMÁRIO E FERRAMENTAS), Conforme 

descrição completa no anexo IV e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 

21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela 

Ordem de Serviço n.º 01/2017, de trinta do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, do 

Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, 

JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO 

SILVA, MARTA LUCIA SANTINI  DA SILVEIRA, membros e ELIANA HOFFMANN, membro 

substituta reuniram-se às dez horas do dia onze do mês de julho do ano de dois mil e 

dezoito, para JULGAMENTO das propostas apresentadas pelas empresas: OBJECT 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, JOSE EURICO BRAGA CORREA, 

METALURGICA FREITAS LTDA – ME, AGROTEC COMERCIO DE MAQUINAS 

AGRICOLAS EIRELI, CARLESSO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, 

ROGERIO FEIJÓ KOZOROSKI - ME, RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA, AGROFORTE 

COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, DALMIR D THUROW, AGROMELCA MAQUINAS 

AGRICOLA DO BRASIL LTDA, COSTAMAQ INDÚSTRIA DE MAQUINAS E USINAGEM 

LTDA, KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI habilitadas em sessão anterior. 

Tendo em vista o Parecer Técnico do Coordenador do Projeto Edgardo Gustavo Fernández, 

a Comissão de Licitações desclassifica o item 05 das empresas CARLESSO COMERCIO 

DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA não 

atendem o solicitado no edital, os equipamentos ofertados já foram testados em loco e não 

atendem a especificação de 50% de nozes inteiras, a empresa AGROFORTE COMERCIAL 
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AGROPECUARIA LTDA solicitou a sua desclassificação no item 04, devido ao cotar o valor 

erroneamente e  DECLARA VENCEDORAS as empresas conforme tabela em anexo. E 

nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta 

Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para 

Homologação e Adjudicação. 

          

 

_____________________                 _______________________ 

Silvia Binotto                                                                  Jaqueline Giacomelli da Silveira 

              

Presidente                   Presidente Substituto   

 

 

 

_____________________         __________________________                          

Tatiane Machado Silva      Marta Lucia Santini da Silveira       

Membro        Membro 

 

 

______________________                

Eliana Hoffmann                       

Membro 
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TABELA DE VALORES R$ 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

 
QTD. 

EMPRESA 

 

VALOR 

UNITÁR

IO 

R$ 

1.  Armário de lata com 16 divisórias com fechaduras, 

1,98 m de altura x 1,21m de largura e 0,42 m de 

profundidade 

01 

AGROFORTE 

COMERCIAL 

AGROPECUARIA 

LTDA 

944,50 

2.  Padrão Dupla Função-Fórmica/Cortiça-MAG - 

Painel Fix. Padrão Dupla Função - Área útil 

medindo 150 cm x 125 cm, altura máxima de 192 

cm montado. Desmontado, para transporte, 125 x 75 

cm, com peso médio de 6,0 Kg. Estrutura moldada 

em alumínio anodizado, com placas revestidas com 

fórmica branca brilhosa de um lado e do outro 

revestida com cortiça. Suportes TA (articulados) de 

ferro metalon 20 x 20.  

05 

AGROFORTE 

COMERCIAL 

AGROPECUARIA 

LTDA 

929,00 

3.  Distribuidor de adubos e sementes a lanço, acoplado 

no sistema hidraulico e terceiro ponto do trator 

dotado de sistema distribuidor de disco simples; 

depósito construído em aço inoxidável ou 

polietileno, deve possuir sistema agitador no 

depósito; caixa de transmissão compatível com trator 

que possua Tomada de Potência em sua rotação 

nominal de 540RPM; Capacidade mínima do 

depósito de 600kg.  A máquina deverá ser entregue 

no setor de Fruticultura do Colégio Politécnico da 

UFSM acoplada e pronta para uso em Trator Massey 

Ferguson 4290 ano 2016 (Trator que a instituição já 

possui). 

01 

AGROTEC 

COMERCIO DE 

MAQUINAS 

AGRICOLAS 

EIRELI 

 

 

2.490,00 

4.  Espalhador de Esterco seco com sistema de discos e 

capacidade de carga de 1 metro cúbico por carga e 

com acionamento na tomada de potência no trator, 

Largura de 1,5 metros. A máquina deverá ser 

entregue no setor de Fruticultura do Colégio 

Politécnico da UFSM  

01 

AGROTEC 

COMERCIO DE 

MAQUINAS 

AGRICOLAS 

EIRELI 

12.500,00 
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5.  Máquina para descascar nozes com aspirador de pó e 

capacidade mínima de 50% de descasque com 

metades inteiras, capacidade mínima de 25 kg por 

hora com várias velocidades de trabalho, fluxo de ar 

com regulagem permite melhor ajuste de acordo com 

o peso da casca, possibilidade de dupla limpeza na 

própria máquina, silo superior com capacidade 

mínimo de 25 kg, baixo consumo de energia, 

garantia e assistência técnica. (RENDIMENTO 

04/2017+05/2017) 

01 

COSTAMAQ 

INDÚSTRIA DE 

MAQUINAS E 

USINAGEM 

LTDA 

 

 

26.900,00 

6.  Plataforma de carga basculante, com engate nos 3 

pontos, capacidade de carga mínima de 290kg com 

largura de 1,5 metros, compatível com trator de 

15CV. A plataforma deverá ser entregue no setor de 

fruticultura do Colégio Politécnico da UFSM. 

RENDIMENTOS 04/2017 

01 

AGROTEC 

COMERCIO DE 

MAQUINAS 

AGRICOLAS 

EIRELI 

2.479,00 

7.  Plataforma de carga para sistema hidráulico e 

terceiro ponto, que possibilite a descarga através do 

sistema de tombamento (basculante). Esta 

plataforma deve suportar no mínimo 290kg de carga, 

largura de 2 metros e seja compatível com trator de 

MF 4290 ano 2016 (trator que a instituição possui). 

A plataforma deverá ser entregue no setor de 

fruticultura do Colégio Politécnico da UFSM. 

01 

METALURGICA 

FREITAS LTDA – 

ME 

 

2.580,00 

8.  Reboque Agrícola com quatro rodas e pneus de carga 

aro 16” ou maior, com chassi metálico reforçado e 

caixa em madeira de lei, com as laterais e tampa 

traseira com possibilidade de abrir e fechar. 

Capacidade de carga 5 toneladas. O 

reboque deverá ser entregue completo, montado e 

acoplado a barra de tração do Trator Massey 

Ferguson 4290 ano 2016, trator já pertencente ao 

Colégio Politécnico da Universidade Federal de 

Santa Maria. 

01 

METALURGICA 

FREITAS LTDA – 

ME 

 

 

 

 

 

7.380,00 

9.  Recolhedor de Nozes manual com largura de 

recolhimento mínimo de 45 cm, com estrutura em 

aço carbono e os dedos coletores em plástico 

injetado. A ser entregue no Colégio Politécnico da 

UFSM. Deve ser fabricado no Brasil. Deve ser feita 

a entrega Técnica. 

01 

AGROMELCA 

MAQUINAS 

AGRICOLA DO 

BRASIL LTDA 

5.450,00 
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10.  Recolhedor de Nozes rebocável em microtrator com 

largura de recolhimento mínimo de 100 cm, com 

estrutura em aço carbono e os dedos coletores em 

plástico injetado. A ser entregue no Colégio 

Politécnico da UFSM. Deve ser fabricado no Brasil. 

Deve ser feita a entrega Técnica. 

01 

AGROMELCA 

MAQUINAS 

AGRICOLA DO 

BRASIL LTDA 

9.450,00 

11.  Roçadeira para hidráulico traseira , medida 115 , 

medida de corte um metro.Caixa de transmissão 

inpel com giro livre ,e vareta para nível de óleo, um 

ano de garantia da caixa. Cardam aenco (ou similar) 

com protetor contra pancadas na tomada de força, e 

proteção conta acidentes. Navalhas balbinot (ou 

similar). Estrutura metálica em chapa 3mm com 

reforços de cantoneira 1/4 x ´2 por cima e por baixo . 

Roda guia traseira com regulam de altura de 2.5 cm a 

12.5 cm .Suporte de navalha duplo de chapa 5/8 x 

´4.Acompanha corrente para o terceiro ponto 

(RENDIMENTO 04/2017) 

01 

 

 

DALMIR D 

THUROW 

 

 

 

 

 

 

4.489,00 

12.  Roçadeira para roçagem em geral de pastagens, 

pomares e capoeiras. Equipamento deve possuir as 

seguintes características: I) Acionamento por TDP de 

1000 RPM; II) Roda reguladora de altura; III) Barra 

lateral para regular altura de corte; IV) Largura de 

corte de no mínimo 1 metro; V) Possibilidade de 

deslocamento lateral de no mínimo 30 cm; VI) 

Sistema de embreagem com giro livre. O 

equipamento deverá ser entregue completo, montado 

e acoplado em trator Agrale 4100, trator já 

pertencente ao Colégio Politécnico da UFSM. 

01 
DALMIR D 

THUROW 
4.489,00 

13.  Triturador de ramos de poda das frutíferas acoplável 

aos 3 pontos do trator, da linha pesada,robusta, de 

alta durabilidade, com perímetro de corte mínimo de 

1,5 metros a ser utilizado em trator com potência 

mínima de 75 CV, e corte de ramos de até 8 cm. A 

ser entregue no Colégio Politécnico da UFSM. Deve 

ser fabricado no Brasil. Deve ser feita a entrega 

Técnica. 

01 

AGROTEC 

COMERCIO DE 

MAQUINAS 

AGRICOLAS 

EIRELI 

19.900,00 
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14.  
Balança de precisão, elétrica e com bateria 

recarregável, para pesagens de até 500 gramas e 

precisão de 0,01 grama; 220 volts 

02 

CARLESSO 

COMERCIO DE 

PRODUTOS 

AGROPECUARIO

S LTDA 

330,00 

15.  Injetor hidráulico para fertirrigação com capacidade 

de injeção de 1% a 5%  de solução, com capacidade 

de injeção de 10 a 100 litros por hora e que 

funcionem somente com a pressão do sistema. 

02 

CARLESSO 

COMERCIO DE 

PRODUTOS 

AGROPECUARIO

S LTDA 

1.080,00 

16.  Máquina seladora a vácuo profissional, de câmara, 

modelo de bancada para embalamento a vácuo com 

uma barra de selagem acima de 20 cm e solda grosa 

de 1cm de espessura. A área útil da máquina possui 

30 cm de distância da barra até o final dela. 

Construída com aço, que evita a oxidação, atender a 

todos os seus requisitos de higiene e durabilidade, 

tornando-a compatível com qualquer ambiente de 

trabalho. Possuir tampa de acrílico que possibilita 

melhor visualização do processo e uma bomba de 

vácuo de 20 m3/h. O processo deve ser semi-

automático (apenas a colocação e retirada do produto 

da câmara é manual).  

01 

ROGERIO FEIJÓ 

KOZOROSKI - 

ME 

5.251,00 

17.  Sistema de comando hidráulico duplo para acionar 

Atomizador Jacto de 400litros (já pertencente a 

instituição). Este sistema deve acionar o tubo de 

aplicação do equipamento lateralmente e 

longitudinalmente, ou seja, para direita/esquerda e 

para cima/baixo. O equipamento deverá ser entregue 

no setor de Fruticultura do Colégio Politécnico da 

UFSM e instalado no atomizador jacto, acoplado em 

trator MF 4290 ano 2016 pronto para uso. 

RENDIMENTOS 04/2017 

01 

AGROFORTE 

COMERCIAL 

AGROPECUARIA 

LTDA 

6.999,00 

18.  Tenda sanfonada nas dimensões de 6m x 3m; 

cobertura de lona em PVC, impermeável, antimofo, 

antimanchas, reduzindo a temperatura interior e com 

proteção para raios ultravioleta; a estrutura metaliza 

deve ser galvanizada com 3 regulagens de altura de 

1,85m até 2,05m; com suporte nos 4 lados para fixar 

no chão, com tesouras e altura de fechamento de 

1,52 m. 5-RENDIMENTOS 04/2017+3-PROJETO 

08 

AGROFORTE 

COMERCIAL 

AGROPECUARIA 

LTDA 

2.499,00 
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19.  Tesoura de poda a bateria com duas baterias de 18 

volts, com lâminas interligadas ao gatilho, abertura 

da lâmina mínima de 50 mm e abertura de corte 

mínimo de 32 mm. 

01 

CARLESSO 

COMERCIO DE 

PRODUTOS 

AGROPECUARIO

S LTDA 

7.850,00 

20.  Ventilador Climatizador e umidificador, com 

sistema termo-hidraulico que protege a bomba 

dágua em caso de desabastecimento e ajuda a 

manter o nível mínimo de água evitando o super 

aquecimento. Abastecimento automático. 

Voltagem de 220V. Com auto suporte (utilizado 

no chão). RENDIMENTOS 04/2017 

03 EMPATE EMPATE 

21.  Liquidificador doméstico com no mínimo 12 

velocidades + função pulsar/autolimpeza contendo 

filtro separador, base antiderrapante e sistema de 

segurança que possibilite funcionamento somente 

quando copo estiver 

devidamente encaixado, tampa e sobretampa, copo 

de acrílico com capacidade mínima para 1,8 litros, 

potência mínima de 900 W e a voltagem deve ser 

220 ou bivolt. 

03 

CARLESSO 

COMERCIO DE 

PRODUTOS 

AGROPECUARIO

S LTDA 

199,00 

22.  Microtrator de 4 rodas, com tração dianteira auxiliar 

(TODA) com escapamento do motor para baixo – 

para uso em fruticultura -, potência mínima de 30 

CV, monocilíndrico,Fabricação nacional e com 

assistência técnica em Santa Maria – RS, capacidade 

de carga mínima de 400kg. O trator deve possuir 

estrutura anticapotamento com desarme e banco com 

cinto de segurança. 

01 

AGROTEC 

COMERCIO DE 

MAQUINAS 

AGRICOLAS 

EIRELI 

66.900,00 

 

 


