
Consulta Ata do Pregão

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 2/2021 (SRP) 
 

Às 09:31 horas do dia 21 de janeiro de 2021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 33 de 17/07/2020 para, em atendimento às disposições contidas no
Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 70000041502020-93 , realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº
2/2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de tratores agrícolas de no mínimo 120 e
140 cvs a fim de atender a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI,
conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência e seus Anexos, de acordo com o detalhamento
descrito no item 3 do Termo de Referência, Anexo I do Edital. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas
no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por
caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA - PEÇAS / ACESSÓRIOS
Descrição Complementar: TRATOR AGRÍCOLA DE 4 RODAS CABINADO, com sistema de ar condicionado; zero hora, zero
Km; potência mínima de 120 CV (88,26 KW), equipado com motor a diesel, mínimo de 04 cilindros, turbo alimentado,
injeção direta, de 4 tempos, torque mínimo de 45 mkgf, sistema de parada do motor por meio eletrônico, com purificador
de ar tipo seco de dois estágios e indicador de restrição no painel de instrumentos; refrigeração forçada à água, atendendo
à legislação de controle de emissão de poluentes Proconve MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); tração dianteira
auxiliar (TDA) original de fábrica; direção hidrostática, ou equivalente; transmissão com o mínimo de 12 velocidades à
frente e 04 à ré; com super redutor (creeper); diferencial traseiro com opção de bloqueio; embreagem com disco simples
ou duplo; freios de serviço tipo multidisco em banho de óleo, freio de estacionamento; tomada de potência do tipo
independente (TDPI); controle remoto independente com o mínimo de duas vias de dupla ação; pesos dianteiros e pesos
traseiros; cabine com plataforma de operação plana, dotada de estrutura de proteção contra capotagem (EPCC), conforme
item 3.1 do Anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 223.785,6100 Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 200,00
Situação: Cancelado
Item: 2
Descrição: EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA - PEÇAS / ACESSÓRIOS
Descrição Complementar: TRATOR AGRÍCOLA DE 4 RODAS CABINADO, com sistema de ar condicionado; zero hora, zero
Km; potência mínima de 140 CV (102,97 KW), equipado com motor a diesel, mínimo de 06 cilindros, turbo alimentado,
injeção direta, de 4 tempos, torque mínimo de 48 mkgf, sistema de parada do motor por meio eletrônico, com purificador
de ar tipo seco de dois estágios e indicador de restrição no painel de instrumentos; refrigeração forçada à água, atendendo
à legislação de controle de emissão de poluentes Proconve MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); tração dianteira
auxiliar (TDA) original de fábrica; direção hidrostática, ou equivalente; transmissão com o mínimo de 12 velocidades à
frente e 04 à ré; diferencial traseiro com opção de bloqueio; embreagem com acionamento mecânico e com disco simples
ou duplo; freios de serviço tipo multidisco em banho de óleo, freio de estacionamento; tomada de potência do tipo
independente (TDPI); controle remoto independente com o mínimo de duas vias de dupla ação; pesos dianteiros e pesos
traseiros; bitolas traseira e dianteira ajustáveis; cabine com plataforma de operação plana, dotada de estrutura de acordo
com descrição o item 3.1 do Anexo I do Edital
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 299.492,8600 Intervalo Mínimo Entre Lances: R$ 200,00
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NATANAEL FELIX DOS SANTOS 
Pregoeiro Oficial

GUSTAVO GATTO 
Equipe de Apoio



PETRUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA 
Equipe de Apoio

VAGNER LUIS NUNES LINS 
Equipe de Apoio
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