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RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022
O MUNICÍPIO DE IVINHEMA-MS , pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria Municipal de
Agricultura e Desenvolvimento Econômico, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, o
resultado do processo supra.
OBJETO: Constitui objeto do pregão a Contratação de Empresa para a Aquisição de uma patrulha
mecanizada, sendo composta por 01 (um) veículo tipo Caminhão Caçamba Basculante, tração 6 x 4, zero km,
com no mínimo 270 cvs, motor a diesel com direção hidráulica, ar condicionado, equipado com caçamba
basculante de no mínimo 12 m³ e 01 (uma) Pá Carregadeira, zero Km, equipada com motor de 6 cilindros, de no
mínimo 136 cvs da mesma marca do fabricante, código FINAME (Comprovação através do site do BNDS),
transmissão de no mínimo 04 marchas a frente e 03 à ré, freio de serviços multi disco em banho de óleo nas 04
rodas, pneus no mínimo 20,5 x 25, peso operacional de no mínimo 11.300 kg, sistema de refrigeração com
ventilador hidráulico reversível, totalmente fechada com ar condicionado , para atender a Secretaria Municipal
de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, conforme CONVÊNIO MAPA – PLATAFORMA + BRASIL Nº
909368/2020 e demais especificações e quantidades constantes deste Edital e Termo de Referência.
EMPRESAS CLASSIFICADAS: FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGISTICA EIRELI, vencedor do lote (item) 01, no
valor total de R$ 654.500,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). SHARK MÁQUINAS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA, vencedor do lote (item) 2, no valor total de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).
TOTALIZANDO o valor de R$ 1.454.500,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos
reais).
Iv inhema-MS, 09 de Maio de 2022.
Dulce Mariele Martins Soares Tropaldi

“Pregoeira”
Homologa o Resultado Adjudicado pela pregoeira.
Juliano Barros Donato

“Prefeito Municipal”

