
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

Diretoria de Logística e Apoio Operacional

Ata de Registro de Preços n.º 001/2020-SEAGRI/DF  

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020-SEAGRI/DF

Processo  nº 00070-00005152/2019-66

Pregão Eletrônico nº  001/2020-SEAGRI/DF

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural, situado no Parque Estação Biológica, Edi cio Sede, Asa Norte, CEP 70.770-
914, Brasília-DF , inscrito  no CNPJ  sob  o  nº  03.318.233/0001-25,  representado  pelo sr(a) CANDIDO
TELES DE ARAÚJO,  nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002,  do Decreto 10.024/2019  e Decreto Distrital 39.103/2018, e demais normas legais
aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 001/20 ,
RESOLVE registrar  os  preços  ofertados  pelos  Fornecedores Beneficiários: HNS COMÉRCIO DE
MÁQUINAS LTDA, localizado no Setor - SIA/SUL - Quadra 5C- Lote 50 - Loja 200 - Brasília/DF,  inscrito 
no  CNPJ sob  o nº 04.019.523/0001-30, representado pelo Sr. Tiago Hanashiro; MAQCAMPO
SOLUÇÕES AGRÍCOLAS S/A, localizado no Setor  -SIA TRECHO 17, RUA 12, LOTE 80, TÉRREO, BAIRRO -
SIA - Brasília/DF,  inscrito  no  CNPJ  sob  o nº 00.970.771/0001-01, representado pelo Sr. Gilmar Luiz
Ferronato Junior e HANASHIRO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, localizado no SIA/Sul - Quadra 5C - Lotes
51/52 - Loja 221 - SIA - Brasília/DF,  inscrito  no  CNPJ  sob  o nº 00.507.061/0001-40, representado
pela Sra Cristiane Hanashiro Okada, conforme quadros abaixo:

 

04.019.523/0001-30 - HNS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

 

Item
Descrição Marca/ Modelo Un Qnt

Qnt.
para

adesão

Valor Unitário
(R$)

Valor Total (R$)

Valor Total para
Adesão (R$)

 

01

Trator Agrícola de rodas zero hora, zero Km, potência mínima
de 75 CV (55,16 KW), motor a diesel com 04 cilindros, torque
mínimo de 27 mkgf, tração dianteira auxiliar (TDA) original
de fábrica; direção hidrostá ca; transmissão com mínimo de
12 velocidades à frente e 12 à ré; diferencial traseiro com
opção de bloqueio; tomada de potência do po
independente (TDPI) nas rotações de 540/540E; controle
remoto independente com duas vias de dupla ação; pesos
dianteiros e pesos traseiros; plataforma de operação plana e
aberta, com toldo e estrutura de proteção contra capotagem
(EPCC); sistema hidráulico de 3 pontos completo, com
capacidade mínima de levante na rótula: 2.500 Kgf; demais
especificações conforme Edital e Proposta de Fornecimento.
Modelo Solis 75, marca Yanmar/Solis

Marca:
Yanmar/Solis;

Modelo Solis 75
Unidade 30 150 R$ 81.499,99 R$ 2.444.999,70 R$ 12.224.998,50

02

Trator Agrícola de rodas zero hora, zero Km, potência mínima
de 75 CV (55,16 KW), motor a diesel com 04 cilindros, torque
mínimo de 27 mkgf, tração dianteira auxiliar (TDA) original
de fábrica; direção hidrostá ca; transmissão com mínimo de
12 velocidades à frente e 12 à ré; diferencial traseiro com
opção de bloqueio; tomada de potência do po
independente (TDPI) nas rotações de 540/540E; controle
remoto independente com duas vias de dupla ação; pesos
dianteiros e pesos traseiros; plataforma de operação plana e
aberta, com toldo e estrutura de proteção contra capotagem
(EPCC); sistema hidráulico de 3 pontos completo, com
capacidade mínima de levante na rótula: 2.500 Kgf; demais
especificações conforme Edital e Proposta de Fornecimento.
Modelo Solis 75, marca Yanmar/Solis

Marca:
Yanmar/Solis;

Modelo: Solis 75
Unidade 10 50 R$ 81.499,99 R$ 814.999,90 R$ 4.074.999,50

VALOR TOTAL REGISTRADO PARA O FORNECEDOR R$ 3.259.999,60 R$ 16.299.998,00

 

00.970.771/0001-01 - MAQCAMPO SOLUÇÕES AGRÍCOLAS S/A

Item Descrição Marca/ Modelo Un Qnt Qnt. para
adesão

Valor Unitário
(R$)

 

Valor Total
(R$)

Valor Total para
Adesão (R$)

 

TRATOR AGRÍCOLA DE 4 RODAS – CABINADO, com sistema de
ar condicionado; zero hora, zero Km; potência de 125 CV (92
KW), equipado com motor a diesel, mínimo de 04 cilindros,
turbo alimentado, injeção direta, de 4 tempos, torque mínimo



03

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
hidrostá ca, ou equivalente; transmissão de 12 velocidades à
frente e 04 à ré; 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); sistema
hidráulico de 3 pontos completo, com capacidade mínima de
levante na rótula: 3.800 Kgf. Demais especificações conforme
Edital e Proposta de Fornecimento.

Marca: JOHN
DEERE

Modelo /
Versão: 6125J

Unidade 02 10 R$
167.000,00

R$ 334.000,00 R$ 1.670.000,00

04

TRATOR AGRÍCOLA DE 4 RODAS – CABINADO, com sistema de
ar condicionado; zero hora, zero Km; potência de 150 CV (110
KW), equipado com motor a diesel, 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 po 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
hidrostáca, ou equivalente; transmissão com o mínimo de 12
velocidades à frente e 04 à ré; 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
proteção contra capotagem (EPCC); sistema hidráulico de 3
pontos completo, com capacidade mínima de levante na
rótula: 5.280 Kgf. Demais especificações conforme Edital e
Proposta de Fornecimento.

Marca: JOHN
DEERE

Modelo /
Versão: 6150J

Unidade 03 15 R$
216.000,00

R$ 648.000,00 R$ 3.240.000,00

VALOR TOTAL REGISTRADO PARA O FORNECEDOR R$ 982.000,00 R$ 4.910.000,00

 

 

00.507.061/0001-40 - HANASHIRO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Item Descrição Marca/ Modelo Un Qnt Qnt. para
adesão

Valor Unitário
(R$)

 

Valor Total
(R$)

Valor Total para
Adesão (R$)

 

05

CULTIVADOR MOTORIZADO / MICROTRATOR, de fabricação
nacional, novo com registro de 0 (zero) hora, fabricado no
mesmo ano da nota fiscal, com motor a diesel 4 tempos, 1
cilindro, potência mínima de 14 cv (10,3 kw), par da manual,
refrigerado a água, transmissão com no mínimo 06 marchas
`a frente e 03 marchas à ré, embreagem mul disco, bico
regulável em diferentes posições, caixa de transmissão
reforçada, farol, sistema de engate rápido a seco sem
necessidade da u lização de ferramentas, facilitando a troca
de implementos, duplo rodado com pneus agrícolas novos,
com os seguintes implementos: enxada rota va com largura
de corte de no mínimo 750 mm, com 4 velocidades de
rotação, kit encanteirador para canteiros de 0,80 m no topo e
1,0 m na base e sulcador de 01 linha. Demais especificações
conforme Edital e Proposta de Fornecimento.

Marca: AGRITECH

Modelo /
Versão: TC14

Unidade 12 60 R$ 38.990,00 R$ 467.880,00 R$ 2.339.400,00

06

CULTIVADOR MOTORIZADO / MICROTRATOR, de fabricação
nacional, novo com registro de 0 (zero) hora, fabricado no
mesmo ano da nota fiscal, com motor a diesel 4 tempos, 1
cilindro, potência mínima de 14 cv (10,3 kw), par da manual,
refrigerado a água, transmissão com no mínimo 06 marchas
`a frente e 03 marchas à ré, embreagem mul disco, bico
regulável em diferentes posições, caixa de transmissão
reforçada, farol, sistema de engate rápido a seco sem
necessidade da u lização de ferramentas, facilitando a troca
de implementos, duplo rodado com pneus agrícolas novos,
com os seguintes implementos: enxada rota va com largura
de corte de no mínimo 750 mm, com 4 velocidades de
rotação, kit encanteirador para canteiros de 0,80 m no topo e
1,0 m na base e sulcador de 01 linha. Demais especificações
conforme Edital e Proposta de Fornecimento.

Marca: AGRITECH

Modelo /
Versão: TC14

Unidade 4 20 R$ 38.990,00 R$ 155.960,00 R$ 779.800,00

VALOR TOTAL REGISTRADO PARA O FORNECEDOR R$ 623.840,00 R$ 3.119.200,00

 

Valor Total da Valor Total para



 

VALOR TOTAL REGISTRADO

Valor Total da
Ata

Valor Total para
Adesão

R$
4.865.839,60

R$ 24.329.183,00

 

RELAÇÃO DE FORNECEDORES QUE IGUALARAM SUAS PROPOSTAS AOS FORNECEDORES CLASSIFICADOS

 

Item
Descrição Marca/ Modelo Un Qnt

Qnt. para adesão (não
poderá exceder ao quíntuplo
do quantitativo previsto)

Valor Unitário (R$)

 
Valor Total (R$)

Valor Total para
Adesão (R$)

 

NÃO HOUVE ADESÃO DE FORNECEDORES AO CADASTRO DE RESERVA. PERÍODO DA CONVOCAÇÃO: de 26/06/2020 (10h38min) a 01/07/2020 (10h35min).

VALOR TOTAL DO CADASTRO DE RESERVA 0,00

 

Este Registro de Preços tem vigência de 12(doze) meses contados da data da sua
assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial, tendo início e
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

As especificações técnicas constantes no Processo Administra vo Eletrônico 00070-
00005152/2019-66 integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e do
Fornecedor Beneficiário.

Rege esta Ata de Registro de Preços pelo edital de licitação e o Termo de Referência a
ele anexo.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone:
0800-644960. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012).

 
 

_______________________________________________________
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
 
 
 

___________________________________________________________
HNS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

Representante legal: TIAGO HANASHIRO CI: 1.886.232 - SSP/DF
CPF: 886.761.531-91

Junta Comercial registro sob o nº 1365158  em 02/03/2020
 
 
 

____________________________________________________________
MAQCAMPO SOLUÇÕES AGRÍCOLAS S/A

Representante legal: GILMAR LUIZ FERRONATO JUNIOR CI: 500.1592 - SSP/PA
CPF: 757.933.182-91

2º Tabelião de Notas e Protesto - Protocolo 435158 - Livro 3408-P - Folha 019
Junta Comercial registro sob o nº 1242140 em 23/01/2019

 
 

____________________________________________________
HANASHIRO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Representante legal: CRISTIANE HANASHIRO OKADA CI: 1.453.294 - SSP/DF
CPF: 666.585.781-68

Junta Comercial registro sob o nº 1100679 em 18/09/2018

Documento assinado eletronicamente por cristiane hanashiro okada, Usuário Externo, em
02/07/2020, às 13:36, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por tiago hanashiro, Usuário Externo, em 02/07/2020, às
15:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CANDIDO TELES DE ARAUJO - Matr.15016984021,
Secretário(a) de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito
Federal, em 02/07/2020, às 15:47, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 42587089 código CRC= 899ABAAB.
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