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PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Superior

instituto federal de educação, ciência e tecnologia baiano- campus itaberab
a

Pregão Eletrônico   Nº 00002/2020(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.817.107/0001-76 - MODULO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

9 TRATOR Unidade 4 R$ 180.184,4900 R$
146.990,0000

R$
587.960,0000

Marca: NEW HOLLAND
Fabricante: CNH
Modelo / Versão: TL5.80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR AGRÍCOLA: fabricação nacional e assistência técnica com perímetro máximo de
distância de 200 km do campus; com entrega técnica e treinamento com profissional especializado; manutenção de rotina no
campus; potência do motor entre 75 e 78 cv; tipo cabinado e plataformado, com ar condicionado; motor com potência na tdp - cv
(kw) entre 62 e 67; torque máximo no motor @ mínima de1400rpm ; rotação nominal do motor - rpm mínima de 2200; reserva de
torque acima de 14%; motor: com 4 cilindros; cilindrada – acima de 3.300 cm³; aspiração natural ou turboalimentada; combustível
diesel; sistema de refrigeração: a óleo ou água; tração 4x4; sistema elétrico com alternador – a; tensão - v 12, bateria – acima de ah
95; embreagem mecânica/sincronizada ou seca/mecânica, material do disco: cerametálico ou orgânico, diâmetro(transmissão / tdp) -
mm mínimo de 254; transmissão sincronizada mínima de 9x3 sincro / cm (lateral); rodados com dianteiro 12.4-24 r1 e traseiro 18.4-
30 r1; tomada de potência tipo independente; rotação nominal da tdpi (motor @ 1900 rpm) mínima de 540 e preferencialmente com
modo econômico; sistema de direção tipo hidrostática; sistema hidráulico com levante de três pontos, controles mecânico, capacidade
de levante na rótula kgf mínimo de 2500, pressão - bar (kgf/cm²) mínima de 180; controles: independentes para eixo dianteiro e
traseiro, controle remoto tipo independente; eixo traseiro com redução final tipo epicíclica ou planetária; bloqueio do diferencial por
acionamento mecânico; ponta do eixo tipo flange; eixo dianteiro tracionado com acionamento mecânico; número de válvulas: 2 ou 3;
tipo de válvula: centrada por mola ou por engrenagens; eixo dianteiro tipo 4x4 acionamento 4x4 lateral ou central com bloqueio do
diferencial automático (4x4) marchas a frente velocidades 9x3. Freios tipo discos em banho de óleo e serviço hidráulico e freio de
estacionamento tipo alavanca; capacidade do tanque de combustível: cerca de 100 litros (critério de maior autonomia); cárter do
motor, aproximadamente, entre 9 e 20 litros; raio de giro mínimos de, aproximadamente, 3800 mm com freio e de,
aproximadamente, 4300 mm sem freio; peso máximo de 4600 kg com lastro; distância entre eixos: entre 2100 e 2400 mm; bitola
dianteira: entre 1300 a 2000 mm e bitola traseira: entre 1400 e 2200 mm; equipamentos básicos: munido de toldo, luzes de freio,
pisca alerta e direcional, lanternas de posição, faróis de serviço; sinais sonoro e luz de ré sincronizados com a ré, buzina, espelhos
retrovisores e chave de emergência e chave de rodas. Assento com suspensão e apoio de braço e cinto de segurança. lastros
metálicos dianteiros e traseiros. tdpi e para-lamas dianteiros e manual técnico. referencia: garantia mínima de 1 ano ou 1.000 horas
contra defeitos e quebras do equipamento e peças. Manual técnico do produto e certificação inmetro.

Total do Fornecedor: R$
587.960,0000

 
16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

GRUPO 1 - - R$ 79.615,3000 - R$ 76.348,8000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$
76.348,8000

 
22.865.897/0001-59 - AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

10 TRONCOS DE
CONTENCAO

Unidade 5 R$ 23.500,0000 R$
21.000,0000

R$
105.000,0000

Marca: ARGOS
Fabricante: ARGOS
Modelo / Versão: BCFE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRONCO DE CONTENSÃO (BRETE) AMERICANO, com chassi e balança de até 2.000 kg,
para contenção de animais, com duas portinholas com espaço para o tratador manejar o animal, sistema de contenção com dois
comandos distintos, sistema de guilhotina, produzido com madeira de lei, com travessa de segurança, ampla cabine para tratador
com portinhola anti-coice, um portão de entrada e um de saída, chassi perfil U, rosca para elevação, barras de pesagem.

Total do Fornecedor: R$
105.000,0000

 
24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

GRUPO 3 - - R$ 193.287,4900 - R$
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184.141,9200
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

19 FREEZER Unidade 5 R$ 2.531,3300 R$ 2.429,0000 R$ 12.145,0000
Marca: Fricon
Fabricante: Fricon
Modelo / Versão: HCED-503
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER, tipo: horizontal, capacidade: 500 l, tipo portas: sólida, sistema degelo: frost-
free, cor: branca, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: dupla ação (congelamento e refrig.) pintura epoxi,
quantidade de portas: 2

Total do Fornecedor: R$
196.286,9200

 
 

Valor Global da Ata: R$
965.595,7200

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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