PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1- NECESSIDADES E OBJETIVOS
A Prefeitura Municipal de Cerrito, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, promove a
realização de pregão visando à aquisição de equipamentos/implementos agrícolas com vistas à
manutenção das atividades de apoio ao setor agropecuário e pequenos produtores do muicípio.
2- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
* Especificações técnicas e medidas tidas como mínimas obrigatórias, sendo aceitos equipamentos com similaridade técnica superior, desde que atendam também ao valor fixado como máximo
para pagamento do equipamento.
Item
001

Quantidade Unid.
001 Und

Marca/Modelo

Descrição
COLHEDORA DE FORRAGEM

Unit.

Total

- Plataforma articulável
- Acionamento tratorizado
- 12 Facas
- Número de rotores: 1
- 04 Rolos recolhedores
- Rotação TDP 540 RPM
- Produtividade de até 25 ton/h
- Potência requerida na TDP 55 a 90 cv
- Tamanho de picado: 24 (2mm a 36mm)
- Transmissão: Caixa e Cardan

Observações relativas à proposta de preços:
a) razão social da empresa; CNPJ, Identificação do Nº do Pregão, identificação e dados do responsável pela
assinatura da proposta e do contrato de fornecimento, e-mail, telefone (fixo e celular),
b) descrição completa do(s) equipamento(s) ofertado(s): marca/modelo, equipamentos/opcionais, unidade,
quantidade, e demais referências que o identifiquem de forma clara, incluindo prospecto ou equivalente; prazo
de garantia, mínimo de 12 (doze) meses, prazo de entrega máximo de 30 (trinta) dias após solicitação de entrega, indicação de local para as revisões obrigatórias (para os equipamentos que assim o exigirem) e assistência
técnica autoriza pelo fabricante num raio máximo de 120 km do Município de Cerrito – RS,
c) preço unitário líquido e preço líquido total indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias,
fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.

Cerrito, 21 de janeiro de 2021.

____________________________
Marcus Vinícius Duarte
Secretário Desenvolvimento Rural
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