
 ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

AVISO DE RESULTADO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2022. A Prefeitura Municipal de Tangara�
da  Serra  do  Estado  de  Mato  Grosso,  depois  de  analisado  o  parecer  jurí�dico  e  considerando  a
legalidade do procedimento,  julgamento,  habilitaça o e resultado relativo a"  licitaça o,  modalidade
Prega o  Eletro# nico  nº  064/2022,  Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  01  (UMA)  ESTUFA  AGRÍCOLA,
INCLUINDO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E BANCADAS,  para atender a demanda da Secretaria
de Meio Ambiente, conforme especificaço es contidas no Termo de Refere# ncia e demais exige# ncias
estabelecidas  neste  Edital  e  seus  anexos, torna  pu� blico  o  resultado  e  homologaça o  do  certame
acima. Tangara�  da Serra-MT, 27.06.2022. Ma� rcia Dourado Ferreira - Pregoeira

FORNECEDOR REGISTRADO: BC AGRO COMÉRCIO DE SEMENTES EIRELI ME 

ITEM DESCRIÇÃO MEDIDA QUANT.
VALOR 

UNIT. (R$)
VALOR 

TOTAL (R$)

01

AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTUFA AGRÍCOLA, INCLUINDO, SISTEMA
DE  IRRIGAÇÃO  E  BANCADAS:  Especificaça o  Estufa  agrí�cola  com
largura mí�nima de 12,8 mts, comprimento mí�nimo da estufa 18,00 mts,
Altura na lateral de livre de no mí�nimo 4,00 mts, Altura no topo do arco
mí�nimo de 5,60 mts, 02 estufas germinadas mí�nimo de 6,40 mts, 06
mo� dulos de 3,00 mts, Especificações estruturais, coluna perimetrais,
perfil  U enrijecido mí�nimo 90 x 60 x 2,00 mm com reforço, colunas
internas, perfil  U enrijecido mí�nimo 75 x 40 x 2,00mm com reforço,
arco tubo de mí�nimo 2” na espessura de 1,25mm espaçado a cada 3
metros,  tirantes,  interno  e  externo  com  cabo  de  aço  no  mí�nimo
4,76mm, catracas e hastes de 1m. Travessa fontal – tubos retangulares,
mí�nimo  50x30  na  espessura  de  1,25mm  –  travessas  laterais  tubos
retangulares mí�nimo 50x30 na espessura mí�nima de 1,25mm. - filmes
de  cobertura,  filme  de  polietileno  com  tratamento  contra  raios
ultravioletas  de  150  micra  –  Fechamento  frontal  e  lateral  com  tela
monofilamento preta 30% - calhas para escoamento da a� gua, na altura
do pe�  direito mí�nimo 150x90mm em perfil de alumí�nio estruturado e
tubulaça o  de  saí�da  –  01  porta o  de  aço  galvanizado,  de  correr,  no
mí�nimo  de  1,10mx2,20m  com  tela  monofilamento  -  Estufa  com
irrigação por microaspersa o por microaspersores mono saí�da, vaza o
no mí�nimo de 70 l/h com va� lvula antigotas e perfil  estabilizadores,
com  seis  linhas  de  distribuiça o  em  tubo  pvc,  com  no  mí�nimo  09
emissores por linha (espaçamento 2,13x2,00m) totalizando no mí�nimo
54 emissores e vasa o de mí�nimo de 3700 litros/hora por setor. Com
acionamento em um u� nico setor, contem ramal principal em tubo de
pvc  50mm,  filtro  de  disco  e  mano# metro,  controlado por  quadro  de
comando com controlador 4 estaço es, alimentado por motobomba. 

UN 01 R$ 88.900,00 R$ 88.900,00 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES: Avenida Brasil nº 2.351-N, Jardim Europa- Centro- CEP-78300-000- Tangará da Serra-
MT,  Tel: (65) 3311-4800 – (65) 3311-4820
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