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PROPOSTA FINANCEIRA 

 
Nome do Proponente: FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI 
CNPJ: 32.673.663/0001-63  

E-mail: atuatimaq@hotmail.com          Telefone: (55) 3533-1432  
Banco: Banco do Brasil          Agência: 2650-6     Conta Corrente: 9964-3  
Nome Pessoa Responsável para Contato: FRANCIS RICARDO ATUATI  
ENDEREÇO: Rua Jose Schmidt, 1585, Sala C, centro, Cidade: São Martinho/RS - CEP: 98.690-000  
 

Item Descrição Un Qde Marca/ 
Modelo 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

01  SEGADEIRA DE TAMBOR NOVA, tratorizada, largura 
de corte mínimo de 1,7 metros com acionamento com 

cardã, que deve acompanhar, sistema de giro livre, 
possuir 02 (dois) tambores com quatro navalhas 
retráteis e reversíveis em cada tambor de corte, 
sistema que permita cortes em aclives e declives de no 
mínimo 10º. Deve possuir sistema de segurança contra 
impactos, possuir caixa de engrenagens cônicas de 
dentes helicoidais, em banho de óleo, montadas em 
eixos que giram sobre rolamentos, garantindo bom 
desempenho de malha, baixa vibração, baixo ruído, 

transmissão estável, a capacidade de carga da 
engrenagem é relativamente aumentada e a vida útil é 
mais longa.  
CÓDIGO FINAME: 0071544 / MDA: M019A711 

UN 01 LAVRALE 
ST 170 

28.000,00 28.000,00 

02 ENFARDADEIRA NOVA, para diversos tipos de 
forragens; deverá recolher, prensar, compactar e 
amarrar os fardos produzidos; com braço alimentador 
com regulagem para fardos uniformes, dois nosadores 
(rasspe) automáticos que operam com fio de sisal ou 
sintético, com elevador de fardos para acondicionar em 
carreta agrícola; que será acoplado ao trator agrícola, 

acompanhada com eixo cardã: rotação mínima de 540 
RPM; com largura mínima de recolhimento de 1,50 m, 
com regulagem de altura através de comando 
hidráulico; com golpe de compressão de, no mínimo, 
90/min. e produção mínima de 400 fardos/hora; possuir 
roda copiadora para terrenos irregulares; pneus 
novos(que deve acompanhar), com aro metálico com 
numeração e pressão suficientes para suportar o peso 

do equipamento; os fardos deverão ter as dimensões 
mínimas de 50 cm comprimento ajustável até, no 
mínimo, 1metro; 30 cm de altura e 40 cm de largura. 
CÓDIGO FINAME: 3378090 / MDA: M003A688. 

UN 02 NOGUEIRA 
EXPRESS 

4030 

135.000,00 270.000,00 

 
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com 
transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.  
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Declaramos que os itens ofertados atendem à todas as especificações descritas no edital.  

O prazo de validade de nossa proposta de preços é de 60 dias corridos, contados da data da abertura da 
licitação.  
Assistência e garantia prestada pela própria empresa. 
 

 
São Martinho/RS, 20 de outubro de 2021. 

 

 
 

_____________________________________ 
FRANCIS RICARDO ATUATI 

 Administrador 
CPF 006.063.890-75 
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