
ANEXO II 
 

Aquisição de máquinas e equipamentos, objetivando a execução de ações relativas ao PRONAT – 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – Maquinário, no âmbito do Contrato de Repasse 

no 796699/2013/MDA/CAIXA, Processo no 2617.1011880-41/2013, firmado entre o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e o Município de Três de Maio 

Item Quant. Unid. Descrição 

1 1 Unid. Segadora de Tambor, com 2 tambores e com 1,70m de largura de corte. 

2 1 Unid. 

Segadora Acondicionadora portada Cabeçalho pivotado - porta-discos compacto 

e perfilado - Condicionador com pastilhas flexíveis em V ou de rolos - ajuste da 

suspensão através de uma única manivela - ajuste centralizado da altura de corte 

com leitura direta - baixa manutenção - rodas de grandes - deposição de leiras 

largas de série. Largura de trabalho 2.4m, largura de transporte 2.5 m, 06 discos 

com patins de proteção, rotação do cardam 540 rpm, dispositivo de 

condicionamento, com dedos de nylon em forma de V. Aba e pente ajustáveis ou 

rolos, larguras das leiras (min) 0.9m, largura da faixa cortada (máx.) 1.4m , 

rotação do dispositivo de condicionamento 615/888 rpm, peso aproximado 1360 

kg, potência mínima requerida para o cardam 44 kw, potência mínima requerida 

para tomada de força 60 CV, equipamento hidráulico do trator 1 SA + 1 DA. 

3 1 Unid. 

Ancinho enleirador rebocado com engate nos 3-pontos - cabeçalho pivotante - 

eixos das rodas reforçados - caixa de câmbio lacrada - braço de forquilhas de 

movimento tangencial - braços removíveis para reduzir a largura necessária para 

o transporte e armazenagem - grande número de braços de forquilhas e forquilhas 

por braço - defletor montado em um sistema de paralelogramo. Número de 

rotores 1, largura de trabalho 4.1m, depósito da leira para a direita, 4 forquilhas 

por braço, pneus super balão 16x6.50-8, eixos em tandem opcional, largura de 

transporte 1.75m, tipo de acoplamento por engate 3 pontos - categorias 1 + 2, 

potência mínima requerida para o cardam 22KW, potência mínima requerida 

para a tomada de força 30 CV, peso 540 kg. 

4 2  Unid. 

Carreta forrageira basculante com caçamba basculante, eixo dianteiro dirigível, 

eixo traseiro com sistema tandem, engate por boca de lobo, acionado com pistão 

hidráulico de três estágios, capacidade mínima de carga de 7 toneladas (8,3 m³), 

rodado aro 16 com 6 pneus novos, encaixe para adição de sobre caixa. 

 


