
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2010 
 

A Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP torna público e CONVIDA 
interessados em participar do PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2010, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 
8.666, de 21/06/1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, objetivando a aquisição dos equipamentos especificados abaixo: 

 
Item Descrição Quant. 
01 arado subsolador com 5 hastes com duas rodas de profundidade. 01 
02 carreta basculante hidráulica,  eixo duplo rodagem 16 – cap. 

5.000 kg. 
01 

03 grade aradora intermediária controle remoto de 14 (discos) de 
28”x6,00mm de espessura com mancais de rolamentos 
lubrificados a óleo 

01 

04 perfurador de solo com brocas de 9”, 12” e 18” 01 
05 roçadeira central e lateral sistema de transmissão por cardan, 

com roda, largura de corte 1.50m, largura total 1,80m. 
01 

06 trator agrícola novo, com motor diesel de 04 cilindros, potência 
de 75 cv ou superior, refrigerado a água, com freio a disco, 
transmissão sincronizada, com 09 marchas à frente e 03 a ré, 
com alavancas laterais, embreagem dupla independente, semi 
plataformado, teto fixado na estrutura de proteção contra 
capotamento, faróis dianteiro e traseiro, caixa de ferramenta, 
freio de estacionamento com bloqueio da transmissão por 
comando pela alavanca de cambio, direção hidrostática.  

01 

 
 

O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 26/02/2010 a partir 
das 09:30 horas. A partir das 09:30 horas o Pregoeiro estará recebendo os 
Envelopes nº 1 (Proposta de Preços) e nº 2 (Habilitação), bem como o 
credenciamento dos interessados em participar do certame. LOCAL: Setor de 
Licitação da Prefeitura – Rua Zeferino de Lima, nº 117 - Centro, Tuiuti - SP . 

 
O Edital em inteiro teor e informações estarão à disposição dos 

interessados de 2ª a 6ª feira, das 12:30 às 16:30 horas, na Prefeitura Municipal de 
Tuiuti, Seção de Licitação, na Rua Zeferino de Lima, nº. 117, Centro – Tuiuti -SP – 
CEP: 12.930-000, telefone (11) 4015-6216/4015-6214. 

 
 

PM de Tuiuti/SP, 11 de fevereiro de 2010. 
 
 
 
 

SOLANGE APARECIDA DE LIMA MARIANO 
Pregoeira 

 
 
 
 
 
 
 
 


