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PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o 
resultado do Procedimento Licitatório do(a) Pregão Presencial nº 4/2018, sendo julgada(s) como vencedora(s) a(s) 
seguinte(s) empresa(s), com seus respectivos itens:

Empresa: DISTTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A. - 7273 - CNPJ: 90627332000193

Item Qtde. Unid. Produto Marca Valor Unit. Valor Total

1 1,00 UN Retroescavadeira nova (características mínimas): 
  
- ano de fabricação, no mínimo, 2017, atendendo 
as especificações do CONAMA e normas de 
emissão de poluentes MAR-1;   
- tração 4x4, motor diesel turbo alimentado 04 
cilindros com no mínimo 85 hp;   
- transmissão com 04 marchas à frente e 04 
marchas à ré;   
- freio de estacionamento independente do freio 
de serviço;   
- eixo dianteiro oscilante, reforçado para 
serviços pesados;  
- tanque de combustível com capacidade de no 
mínimo 130 litros, tampa do tanque com 
chaves;  
- chassi monobloco, cabine fechada com ar 
condicionado quente e frio original de fábrica, 
peso operacional mínimo de 6.800 Kg;   
- concha dianteira com capacidade mínima 0,88 
metros cúbicos, equipada com lâmina e dois 
cilindros de basculamento;   
- concha da retro com capacidade mínima 0,22 
metros cúbicos equipada com dentes;   
- com profundidade de escavação de 4,30m;   
- 04 (quatro) pneus novos, sendo os dianteiros, 
no mínimo, 12 x 16,5 com 10 lonas e os 
traseiros, no mínimo, 16,9 x 24 com 10 lonas;   
- com espelhos retrovisores, sistema de 
iluminação dianteiro e traseiro e alarme de ré, 
com todos os equipamentos obrigatórios 
exigidos em lei;   
- manuais no idioma português (Brasil) 
impresso: 1 (um) manual de serviço e reparação 
do equipamento em oficina; 1(um) catálogo de 
peças e acessórios com os respectivos números 
de referência de fábrica de todos os seus itens de 
reposição;  
- equipada com monitoramento eletrônico 
remoto original de fábrica;   
- Certificado de garantia de no mínimo 12 (doze) 
meses contra defeitos de fabricação, montagem, 
e funcionamento decorrente de desgastes 
prematuros durante a operação e emprego 
normais a contar da data do recebimento 
definitivo do material no local de entrega com 
assistência técnica autorizada no estado do Rio 
Grande do Sul. A respectiva retroescavadeira 
deve vir emplacada de acordo com legislação em 
nome da Prefeitura Municipal de São Vicente do 
Sul;  

JCB 211.500,0000
0

211.500,00
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Item Qtde. Unid. Produto Marca Valor Unit. Valor Total
- Manutenção preventiva ou periódica sem ônus 
para o contratante quanto ao deslocamento, 
alimentação, estadia/hospedagem, serviço 
executado por equipe ou técnico responsável 
bem como filtros, lubrificantes e aditivos 
necessários para aplicação nas manutenções até 
2.000 (duas mil) horas de trabalho conforme 
manual de manutenção do equipamento.

Total dos Produtos 211.500,00

Empresa: SOL A SOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP  - 11167 - CNPJ: 90627332000193

Item Qtde. Unid. Produto Marca Valor Unit. Valor Total

2 1,00 UN Plantadora-adubadora múltipla, 
metálica/polietileno, com no mínimo 5 linhas 
para soja, 3 linhas para milho e 11 linhas para 
grãos miúdos, com sulcador e capacidade 
mínima de 90L para semente e 180L para adubo.

KF MOD. 
513H

29.500,00000 29.500,00

Total dos Produtos 29.500,00

As licitantes acima citadas foram classificadas em 1º lugar, devidamente instruido e concluso o processo para 
homologação.

São Vicente do Sul, 28 de Fevereiro de 2018

Elio Vlademir Heman Cezar
Pregoeiro


