
PREGÃO PRESENCIAL No 016/2019 

ANEXO II 

Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários, objetivando a execução de ações relativas 

ao Programa Agropecuária Sustentável, no âmbito do Contrato de Repasse no 1062.587-

55/2018/MAPA/CAIXA,  Convênio no 881324/2018, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e o Município de Três de Maio 

Item Quant. Unidade Descrição 

1 1 Un Colhedora de forragem: para uma linha, com espaçamento a partir de 45 a 

60 cm, rotor com 12 facas em perfil “c”, rotação de 1500 rpm, plataforma 

recolhedora com 04 rolos alimentadores com disco de corte em estrela de alta 

liga com raspador entre os discos, contra faca do rotor fixa ou móvel, com 

duas regulagens; bica de saída em polietileno cross link com engate rápido; 

comando da bica semi-hidráulico; da bica de saída; transmissão por polia e 

correia 5v “super hc”; com capa em polietileno; afiador com pedra retangular, 

pino de segurança na engrenagem motora e movida; transmissão da caixa de 

rolo através de engrenagem em ADI, com engrenagem para mudar o corte do 

produto, não podendo ser por correntes de acionamento nessas engrenagens; 

acionamento por cardan linha 5000. Encaixe oval que permite alinhar os 

garfos, opções de picado 24 tamanhos, sendo de 2,0 a 36,00 mm; produção 

até 35 ton/h; potência requerida de 50 a 80 cv; rpm na tdp 540 rpm; caixa de 

ferramentas contendo: 4 engrenagens para troca de corte, pinos de segurança 

adicional e manual de instrução do equipamento; peso aproximado de 600 

Kg. Fabricante e equipamento com certificação NR12. 

2 1 Un Carreta agrícola metálica: basculante, tampa traseira com abertura lateral e 

simultânea ao basculamento, com capacidade de no mínimo 7 toneladas e 9 

m³; rodado dianteiro simples e rodado traseiro duplo, com pneus novos 

750x16. 

3 1 Un Distribuidor de adubo orgânico líquido: tanque metálico, capacidade 

mínima de 5.000 litros, bomba de duplo efeito, vácuo para carregar e pressão 

para descarregar com sistema de palheta e rotor, altura de sucção de no 

mínimo 5,00 metros, carregamento mínimo de 1000 litros/minuto, ligado a 

tomada de força do trator por eixo cardã, com rodado tandem, com 04 pneus 

novos 750x16, com no mínimo 10 lonas, com mangote de sucção de no 

mínimo 4”, de no mínimo 5,50 metros, com pintura externa em pó poliéster e 

interna com tina epóxi anti-ferrugem, tampa traseira de abertura, pé de apoio 



regulável, com bico leque aspersor. 

4 1 Un Distribuidor de calcário: o equipamento deve ter capacidade de distribuir 

calcário seco e úmido, adubos orgânicos secos, úmidos e pastosos, sem 

interrupções e com uniformidade, capacidade de 4,5 toneladas e volume igual 

ou maior de 2,35 m³, com chassi reforçado de estrutura simples e resistente, 

construído em aço de primeira qualidade, com esteira modulada de aço 

carbono de 800 mm; rodado tandem aro 16 e pneus novos com no mínimo 12 

lonas, para transporte e distribuição de adubo orgânico e calcário; 

acionamento pela tomada de força do trator a 540 rpm; tampa de saída com 

abertura regulável de até 30 cm, equipadas com molas tensoras para liberar 

materiais estranhos que possam danificar a máquina. Possuir mancais com 

rolamentos auto compensadores e caixas de transmissão em banho de óleo. 

Com cardan. 

 


