
PREGÃO PRESENCIAL No 035/2017 

ANEXO II 

Aquisição de 01 (um) triturador de galhos para uso junto ao Setor de Limpeza Pública, da Secretaria 

Municipal de Obras, deste Município 

Item Quant. Un. Descrição 

01 01 Un. 

TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS 

- Triturador/ picador de galhos e troncos, novo, zero hora. 

- Com abertura mínima de corte de trituração 30 cm (trinta centímetros) 

- Capacidade Mínima da boca de entrada de 400 x 440mm 

- Motor potência mínima de 81 HP / diesel/ de no mínimo 04 cilindros 

- Sistema de injeção direta 

- Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 90 litros 

- Sistema de suspensão com eixo de torção 

- Sistema de segurança com cortina de proteção, com barras de segurança envolto as calhas 

de alimentação com 04 posições. 

- 01 contra faca 

- Sistema de freio automático 

- Sistema de controle de alimentação automático, com velocidade manual variável 

- Sistema de embreagem PTO tencionadora 

- Acionamento do rolo hidráulico com transmissão do sistema hidráulico. 

- Diâmetro mínimo do tambor/ rotor de 560 mm e rotação do tambor/rotor mínima de 1800 

mm. 

- Número mínimo de facas: 02 com dois fios afiáveis. 

- Com calha de alimentação dobrável, de no mínimo 1200 mm de largura, 1450 mm de 

comprimento, 750 mm de altura. 

- Com um rolo tracionado superior de no mínimo 500 mm de diâmetro. 

- Montada sobre chassi rebocável e com engate extensível, de estrutura reforçada, duas 

rodas pneumáticas, eixo com suspensão e anti - torção. 

- Com 01 pneu de estepe. 

- Kit completo para sinalização viária para transporte de acordo com as normas vigentes 

- Kit de facas de corte sobressalentes e afiador de facas 

- Reboque com freio estacionário por alavanca e pé mecânico de apoio. 



- Comprimento Máximo dos cavacos de 20 mm 

- Altura mínima para descarga em 360º de 2500 mm 

- Dimensões mínimas de C x L x A: 4.000 mm x 1.700 mm x 2.750 mm 

- Garantia de 12 (doze) meses ou 1.000 horas para peças e assistência técnica em todo 

território brasileiro sem cobrança de deslocamentos no período de garantia do equipamento 

- Quando da entrega do equipamento apresentar Manual de manutenção – operação; 

Manual de peças e Manual de operador do equipamento e proporcionar entrega técnica 

com treinamento operacional de segurança e manutenção, sem custo adicional, para dois 

funcionários da Prefeitura a serem indicados pelo Município.  

 


