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NOTA EXPLICATIVA 

 
EDITAL Nº 32/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

OBJETO: Aquisição de equipamentos agrícolas com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento rural 
sustentável da agricultura familiar, para cumprimento das metas previstas no Convênio nº 360/2021 
– SEAB. 

 

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua 

Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que: 

 

Conforme nota de esclarecimento enviada pela Secretaria Municipal de Planejamento, 

responsável pela elaboração do termo de Referência, informamos que:  

 

Onde se lê: 
02 79508 PLANTADEIRA NOVA DE ARRASTO PANTOGRÁFICA 

PLANTIO DIRETO, 07(SETE) LINHAS, SISTEMA 

FERTSYSTEM OU SIMILIAR, COM AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇOES MINIMAS: Com no mínimo 07(sete) 

linhas e espaçamento aproximado de 450 mm; Peso 

mínimo de 2000 KG; Capacidade mínima do reservatório 

de sementes de 300 litros; Capacidade mínima do 

reservatório de adubo de 780 litros; Limitador de 

profundidade do tipo ‘V’ com revestimento de borracha e 

sistema de regulagem de pressão; Troca rápida para o 

plantio através de caixas de engrenagem; Reservatórios de 

semente e adubo em polietileno ou aço metálico; Sistema 

de segurança dos sulcadores do tipo arma/desarma ou pula 

pedra; Sistema liga/desliga meia máquina para arremate; 

Rodado com aro mínimo de 16’’ com pneus no tamanho 

mínimo de 6.50, novos; Potência requerida do trato entre 75 

e 95 CV; Cabeçalho robusto e regulável com ponteira 

articulável; Plataforma antiderrapante, com guarda corpo e 

escada de acesso; Marcado de linha; Transmissão de fácil 

regulagem através de recambio; Pés de apoio ajustável; 

Inclusos: mangueiras hidráulicas com engate rápido, 

braços reguladores, pinos e trava pinos, caixa de 

ferramentas, manual e entrega técnica; Atender as normas 

de segurança; Garantia de fábrica de no mínimo 12(doze) 

meses; Plantio de soja, sorgo, feijão, algodão, milho, 

girassol, outros...); Culturas da agricultura familiar. 

2,00 

 

 

 

UN 

 

 

161.666,67 323.333,34 

03 79509 SEMEADORA DE ARRASTO, PANTOGRÁFICA / 

PIVOTADA, CULTURAS DE INVERNO E VERÃO, 

SISTEMA FERTSYSTEM OU SIMILIAR, COM AS 

SEGUINTES ESPECIFICAÇOES MINIMAS: Peso mínimo 

do implemento de 2200 KG; No mínimo 17(dezessete) 

linhas para culturas de inverno; No mínimo 07(sete) linhas 

para culturas de verão; Capacidade aproximada dos 

reservatórios de sementes de no mínimo 300 litros; 

Capacidade aproximada dos reservatórios de fertilizantes 

de no mínimo 450 litros; Capacidade aproximada dos 

reservatórios de forrageiras de no mínimo 50 litros; 

Potência requerida do trator entre 65 e 90 CV; Rodado com 

aro mínimo de 16’’ com pneus no tamanho mínimo de 6.50, 

novos; Reservatórios de semente e adubo em polietileno ou 

1,00 

 

 

 

UN 

 

 

162.500,00 162.500,00 
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aço metálico; Mecanismos dosadores de fertilizantes; 

Mecanismos dosadores de sementes; Sistema de regulagem 

do tipo em ‘V’ com revestimento de borracha; Limitadores 

de profundidade revestidos com borracha para ambas as 

culturas; Sistema de segurança dos sulcadores do tipo 

arma/desarma ou pula pedra; Sistema liga/desliga meia 

máquina para arremate; Cabeçalho robusto e regulável 

com ponteira articulável; Plataforma antiderrapante, com 

guarda corpo e escada de acesso; Marcado de linha; 

Transmissão de fácil regulagem através de recambio; Pés 

de apoio ajustável; Inclusos: mangueiras hidráulicas com 

engate rápido, braços reguladores, pinos e trava pinos, 

caixa de ferramentas, manual e entrega técnica; Atender as 

normas de segurança; Garantia de fábrica de no mínimo 

12(doze) meses; Semeadura de grãos grossos, finos e 

pastagens. Culturas da agricultura familiar. 

 

Leia-se: 
02 79508 PLANTADEIRA NOVA DE ARRASTO PANTOGRÁFICA 

PLANTIO DIRETO, 07(SETE) LINHAS, SISTEMA 

FERTSYSTEM OU SIMILIAR, COM AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇOES MINIMAS: Com no mínimo 07(sete) 

linhas e espaçamento aproximado de 450 mm; Peso 

mínimo de 2000 KG; Capacidade mínima do reservatório 

de sementes de 300 litros; Capacidade mínima do 

reservatório de adubo de 780 litros; Limitador de 

profundidade do tipo ‘V’ com revestimento de borracha e 

sistema de regulagem de pressão; Troca rápida para o 

plantio através de caixas de engrenagem; Reservatórios de 

semente e adubo em polietileno ou aço metálico; Sistema 

de segurança dos sulcadores do tipo arma/desarma ou pula 

pedra; Sistema liga/desliga meia máquina para arremate; 

Rodado com aro mínimo de 16’’ com pneus no tamanho 

mínimo de 6.50, novos; Potência requerida do trato entre 75 

e 95 CV; Cabeçalho robusto e regulável com ponteira 

articulável; Plataforma antiderrapante, com guarda corpo e 

escada de acesso; Marcado de linha; Transmissão de fácil 

regulagem através de recambio; Pés de apoio ajustável; 

Inclusos: mangueiras hidráulicas com engate rápido, 

braços reguladores, pinos e trava pinos, caixa de 

ferramentas, manual e entrega técnica; Atender as normas 

de segurança; Garantia de fábrica de no mínimo 12(doze) 

meses; Plantio de soja, sorgo, feijão, algodão, milho, 

girassol, outros...); Culturas da agricultura familiar. 

 

Com discos de corte com tamanho mínimo de 

18” (dezoito polegadas). 

2,00 

 

 

 

UN 

 

 

161.666,67 323.333,34 

03 79509 SEMEADORA DE ARRASTO, PANTOGRÁFICA / 

PIVOTADA, CULTURAS DE INVERNO E VERÃO, 

SISTEMA FERTSYSTEM OU SIMILIAR, COM AS 

SEGUINTES ESPECIFICAÇOES MINIMAS: Peso mínimo 

do implemento de 2200 KG; No mínimo 17(dezessete) 

linhas para culturas de inverno; No mínimo 07(sete) linhas 

para culturas de verão; Capacidade aproximada dos 

reservatórios de sementes de no mínimo 300 litros; 

Capacidade aproximada dos reservatórios de fertilizantes 

de no mínimo 450 litros; Capacidade aproximada dos 

reservatórios de forrageiras de no mínimo 50 litros; 

Potência requerida do trator entre 65 e 90 CV; Rodado com 

aro mínimo de 16’’ com pneus no tamanho mínimo de 6.50, 

novos; Reservatórios de semente e adubo em polietileno ou 

aço metálico; Mecanismos dosadores de fertilizantes; 

Mecanismos dosadores de sementes; Sistema de regulagem 

1,00 

 

 

 

UN 

 

 

162.500,00 162.500,00 
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do tipo em ‘V’ com revestimento de borracha; Limitadores 

de profundidade revestidos com borracha para ambas as 

culturas; Sistema de segurança dos sulcadores do tipo 

arma/desarma ou pula pedra; Sistema liga/desliga meia 

máquina para arremate; Cabeçalho robusto e regulável 

com ponteira articulável; Plataforma antiderrapante, com 

guarda corpo e escada de acesso; Marcado de linha; 

Transmissão de fácil regulagem através de recambio; Pés 

de apoio ajustável; Inclusos: mangueiras hidráulicas com 

engate rápido, braços reguladores, pinos e trava pinos, 

caixa de ferramentas, manual e entrega técnica; Atender as 

normas de segurança; Garantia de fábrica de no mínimo 

12(doze) meses; Semeadura de grãos grossos, finos e 

pastagens. Culturas da agricultura familiar. 

 

Com discos duplos desencontrados para 

disposição das sementes com tamanho mínimo 

de 15’’ (quinze polegadas). 

 

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no edital nº 33/2022 – 

Pregão Eletrônico. 

 

 

Francisco Beltrão, 10 de março de 2022. 

 

 

ALEX BRUNO CHIES 

Pregoeiro 
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