
PREGÃO PRESENCIAL No 005/2020 

ANEXO II 

Aquisição de 1 (um) Trator Esteira, novo (zero hora), ano/modelo mínimo 2019/2019 ou superior, com Código 

Finame, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras, deste Município 

Item Quant. Unid. Descrição 

1 1 Unid. 

TRATOR ESTEIRA 

Trator de Esteira novo (zero hora), ano/modelo mínimo 2019/2019 ou superior, com 

as seguintes especificações técnicas mínimas: 

Peso operacional mínimo de 14.000kg, equipado com motor diesel turboalimentado, 

da mesma marca/grupo do fabricante do equipamento, com potência bruta nominal de 

no mínimo 130 HP, 2200rpm, com no mínimo 6 cilindros refrigerado a água; tanque 

de combustível com capacidade mínima de 245l; equipado com lâmina de 

comprimento mínimo de 3,0m com angulação de aproximadamente de 25° para a 

esquerda e aproximadamente 25° para a direita; com sapatas de largura mínima de 

500mm vedadas e lubrificadas; com velocidade máxima de deslocamento não inferior 

a 9,0 km/h; com transmissão hidrostática com 03(três) velocidades avante e 03(três) a 

ré; com sistema direcional com comandos de todos os movimentos direcionais feitos 

através da alavanca joystick do sistema de comando na palma da mão; com proteção 

florestal; banco com suspensão; cabine fechada com ar condicionado e proteção 

ROPS/FOPS; ripper traseiro/escarificador de no mínimo 3 dentes; faróis de trabalho 

noturno dianteiro e traseiro, bem como todos os equipamentos de segurança e tráfego, 

conforme normas do DETRAN/CONTRAN. Garantia de um ano sem limites de horas 

a contar da entrega técnica do equipamento. Para comprovação das características 

deverá ser anexado prospecto em anexo a esta proposta. Treinamento de no mínimo de 

16 (dezesseis) horas para 2 (dois) operadores. Manutenção da máquina durante o 

período da garantia incluso todos os óleos, filtros e outras despesas para a sua 

manutenção. Que tenha código FINAME. 

Obs.: O catálogo de peças e o manual do operador deverão ser entregues juntamente com o equipamento 

durante a entrega técnica previamente agendada. 


