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PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015
PROCESSO Nº 11/2015
TIPO: Menor Preço

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA/OBJETO DA LICITAÇÃO
1 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA.
1.1 - Trator agrícola de pneus, 4x4. Equipado com motor de 4 cilindros, tração 4x4,
potência de 95CV, diesel ou biodiesel bomba injetora rotativa, filtro de ar a seco,
refrigeração por água; transmissão de no mínimo 12 velocidades à frente e 4 à ré,
sincronizada, posição de alavanca lateral; bomba de engrenagem, sistema de direção
hidrostática, comando de controle remoto duplo, tomada de força com acionamento
mecânico ou hidraulico, acelerador de manual de pé; freios multi-disco em banho de
óleo, por acionamento hidraulico; tanque de combustível com capacidade de 100 litros
no mínimo; cinto de segurança, sistema elétrico completo com faróis dianteiros e
traseiro para trabalhos noturnos, odômetro e retrovisor lateral.
2 – JUSTIFICATIVA:
2.1 – Apoio na realização de manutenção de estradas vicinais para facilitar o tráfego nas
comunidades rurais e escoamento da produção agropecuária. Além do suporte técnico a
produtores, sindicatos rurais e associações do município.
3 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PRAZO:
3.1 – A vigência será de até 06 (seis) meses contados a partir da assinatura do
contrato.
4 – LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS:
4.1 – Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo – Departamento de Compras e
Licitações.
5 – PRAZO PARA ENTREGA
5.1 – Após o pedido do produto - Autorização de Fornecimento, a empresa terá o prazo
de até 90 (noventa) dias para efetuar a entrega.
6. DO VALOR ESTIMADO
6.1 O valor previsto para aquisição do Trator Agrícola é de até R$ 120.500,00. (Cento e
Vinte Mil e Quinhentos Reais).
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6.2 No preço devem estar computadas todas as despesas com impostos, encargos
sociais, tributos, seguros, taxas, descontos e demais ônus incidentes sobre o contrato a
ser firmado, levando-se em conta as seguintes considerações:
6.3 O preço proposto deverá ser compatível com o praticado no mercado.

