
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANTÔNIO DO AVENTUREIRO

Rua Carlos Torres, nº 45 

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/201

O Prefeito Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da Lei, considerando 
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO nos autos do Proces
Licitação, adjudica as proposta
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 16.854.390/0012
Vera Lúcia Barros de Paula, nº 100, Bairro Distrito Industrial, na cidade de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais, como vencedor do item 001 no valor total de RS109.499,00 
(Cento e nove mil e quatrocentos e noventa e nove reais) e 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
o nº 13.720.203/0001-30, com sede na Rodovia BR 116, s/nº KM 770, Bairro Caiçaras, na 
cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, representada pelo Sócio Administrador 
ALDNER MONTEIRO DE ANDRADE, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula 
de Identidade nº M-7.619.680, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de 
Minas Gerais e CPF sob o nº 855.053.316
7.197,00 (Sete mil e cento e nov
em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de 
contratação de empresa especializada para fornecer um trator agrícola zero km, 4x4, 
com o mínimo de 75 CV, ano 2018, modelo 20
Contrato 1044709-27 – PROGRAMA PRODESA, com as seguintes características: UM 
TRATOR ZERO KM, ANO 2018/MODELO 2018, com as seguintes características mínimas: 
potência mínima de 75 cv, torque 29,4 KGF; 04 cilindros; asp
de 4.400 cm³; embreagem Split torque, transmissão 305mm; transmissão de 12x4 lateral; 
rodado dianteiro 12x4x24; rodado traseiro de 18x4x30; tomada de potência 
independente; rotação nominal na tdpia 1900 rpm 540; hidráulico levant
KGF; vazão 271/min; pressão bar (kgf/cm²) (210/214); redução final epicíclica; bloqueio 
de diferencial; freios a discos banho à óleo, serviço hidráulico; tanque de combustível 
95 litros, peso com lastro de 4120 kg; comprimento 4170mm, distância e
2370mm; raio de giro 4220 e Arado, zero de fábrica, com as seguintes características 
mínimas: 03 discos com diâmetro de 28”; espaçamento mínimo de 550mm; 
profundidade de trabalho 300mm, chassis hexagonal tubular; estrutura vigas tubulares; 
roda guia e limpadores. A forma de pagamento é a estipulada no edital da proposta 
final do Adjudicatário. 

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANTÔNIO DO AVENTUREIRO 

Carlos Torres, nº 45 – Bairro Centro – licitacao@pmsaa.mg.gov.br

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO – ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.710.476/0001-19 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 

 

Prefeito Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da Lei, considerando as propostas vantajosa
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO nos autos do Proces

propostas dos licitantes:MÁTRIA MÁQUINAS, TRATORES E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 16.854.390/0012-50, com sede na Rua 

s de Paula, nº 100, Bairro Distrito Industrial, na cidade de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais, como vencedor do item 001 no valor total de RS109.499,00 
(Cento e nove mil e quatrocentos e noventa e nove reais) e AGRIFAMA LTDA

eito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
30, com sede na Rodovia BR 116, s/nº KM 770, Bairro Caiçaras, na 

cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, representada pelo Sócio Administrador 
ANDRADE, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula 

7.619.680, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de 
Minas Gerais e CPF sob o nº 855.053.316-53, como vencedor do Item 002 no valor de R$ 
7.197,00 (Sete mil e cento e noventa e sete reais), cujo objeto do Processo Licitatório 
em epígrafe, correspondente ao especificado na Ata de Julgamento, sendo a 
contratação de empresa especializada para fornecer um trator agrícola zero km, 4x4, 
com o mínimo de 75 CV, ano 2018, modelo 2018 e um arado fixo 3x28, nos termos do 

PROGRAMA PRODESA, com as seguintes características: UM 
TRATOR ZERO KM, ANO 2018/MODELO 2018, com as seguintes características mínimas: 
potência mínima de 75 cv, torque 29,4 KGF; 04 cilindros; aspiração natural; cilindrada 
de 4.400 cm³; embreagem Split torque, transmissão 305mm; transmissão de 12x4 lateral; 
rodado dianteiro 12x4x24; rodado traseiro de 18x4x30; tomada de potência 
independente; rotação nominal na tdpia 1900 rpm 540; hidráulico levant
KGF; vazão 271/min; pressão bar (kgf/cm²) (210/214); redução final epicíclica; bloqueio 
de diferencial; freios a discos banho à óleo, serviço hidráulico; tanque de combustível 
95 litros, peso com lastro de 4120 kg; comprimento 4170mm, distância e
2370mm; raio de giro 4220 e Arado, zero de fábrica, com as seguintes características 
mínimas: 03 discos com diâmetro de 28”; espaçamento mínimo de 550mm; 
profundidade de trabalho 300mm, chassis hexagonal tubular; estrutura vigas tubulares; 

. A forma de pagamento é a estipulada no edital da proposta 

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, 13 de abril de 2.018. 

PAULO ROBERTO PIRES 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 

licitacao@pmsaa.mg.gov.br 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Prefeito Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, no uso de suas 
vantajosas para a 

Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO nos autos do Processo de 
MÁTRIA MÁQUINAS, TRATORES E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
50, com sede na Rua 

s de Paula, nº 100, Bairro Distrito Industrial, na cidade de Juiz de Fora, 
Estado de Minas Gerais, como vencedor do item 001 no valor total de RS109.499,00 

AGRIFAMA LTDA- ME, 
eito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
30, com sede na Rodovia BR 116, s/nº KM 770, Bairro Caiçaras, na 

cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, representada pelo Sócio Administrador 
ANDRADE, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula 

7.619.680, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de 
, como vencedor do Item 002 no valor de R$ 

enta e sete reais), cujo objeto do Processo Licitatório 
ulgamento, sendo a 

contratação de empresa especializada para fornecer um trator agrícola zero km, 4x4, 
18 e um arado fixo 3x28, nos termos do 

PROGRAMA PRODESA, com as seguintes características: UM 
TRATOR ZERO KM, ANO 2018/MODELO 2018, com as seguintes características mínimas: 

iração natural; cilindrada 
de 4.400 cm³; embreagem Split torque, transmissão 305mm; transmissão de 12x4 lateral; 
rodado dianteiro 12x4x24; rodado traseiro de 18x4x30; tomada de potência 
independente; rotação nominal na tdpia 1900 rpm 540; hidráulico levante de 3200 
KGF; vazão 271/min; pressão bar (kgf/cm²) (210/214); redução final epicíclica; bloqueio 
de diferencial; freios a discos banho à óleo, serviço hidráulico; tanque de combustível 
95 litros, peso com lastro de 4120 kg; comprimento 4170mm, distância entre eixo 
2370mm; raio de giro 4220 e Arado, zero de fábrica, com as seguintes características 
mínimas: 03 discos com diâmetro de 28”; espaçamento mínimo de 550mm; 
profundidade de trabalho 300mm, chassis hexagonal tubular; estrutura vigas tubulares; 

. A forma de pagamento é a estipulada no edital da proposta 


