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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Marca

1 1,000 UND Aquisição de 01 (um) Ensiladeira com
características mínimas e similares -
Colhedora de Forragens NOVA, com
Plataforma, Área Total mínima de 0,90
Mt, Hidráulica com Caixa de Transmissão
Acionada por Cardan Traseiro, Tomada
de Força do Trator de Pneus a 540 RPM,
com Rotor de 12 Facas em Perfil C, 12
Lançadores, Capacidade de Produção
Efetiva de no mínimo 35 T/H, 24 Tipos
Corte. Sistema de Engate de Três Pontos,
Modo que Não Descarregue o Peso Total
nos Braços Hidráulicos do Trator,
Equipada com R - Aquisição de 01 (um)
Ensiladeira com características mínimas e
similares - Colhedora de Forragens
NOVA, com Plataforma, Área Total
mínima de 0,90 Mt, Hidráulica com Caixa
de Transmissão Acionada por Cardan
Traseiro, Tomada de Força do Trator de
Pneus a 540 RPM, com Rotor de 12
Facas em Perfil C, 12 Lançadores,
Capacidade de Produção Efetiva de no
mínimo 35 T/H, 24 Tipos Corte. Sistema
de Engate de Três Pontos, Modo que Não
Descarregue o Peso Total nos Braços
Hidráulicos do Trator, Equipada com
Rebolo Afiador das Facas, Colheita das
Culturas de Capim, Milho, Sorgo, Cana e
Aveia. Aquisição através do convênio nº.
2021TR1447.

83.800,0000 83.800,00____________

2 1,000 UND Aquisição de 01 (um) Pulverizador - com
características mínimas e similares,
Pulverizadora NOVA de no mínimo 400
litros, com barra manual por catraca de 12
metros, com tanque de polietileno de no
mínimo 400 litros, com bomba membrana
43 litros/min, com barra manual de 12
metros, com comando manual de 4
seções, com lava frasco na tampa do
tanque, com filtro principal com válvula;
com reservatório de água limpa; com
acompanhamento de cardan de
acionamento. Aquisição através do
convênio nº. 2021TR1 - Aquisição de 01
(um) Pulverizador - com características
mínimas e similares, Pulverizadora NOVA
de no mínimo 400 litros, com barra
manual por catraca de 12 metros, com

17.566,6700 17.566,67____________
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tanque de polietileno de no mínimo 400
litros, com bomba membrana 43
litros/min, com barra manual de 12
metros, com comando manual de 4
seções, com lava frasco na tampa do
tanque, com filtro principal com válvula;
com reservatório de água limpa; com
acompanhamento de cardan de
acionamento. Aquisição através do
convênio nº. 2021TR1447

3 1,000 UND Aquisição de 01 (um) Grade Niveladora -
com características mínimas e similares,
Grade niveladora com com controle
remoto, com no mínimo 32 discos, de no
mínimo 22 polegadas, com espessura do
disco de 4,5 mm, com mancal de
rolamento a graxa, com espaçamento
entre discos de 200 mm, com pneus
novos, com peso de no mínimo 900 kg.
Aquisição através do convênio nº.
2021TR1447 - Aquisição de 01 (um)
Grade Niveladora -  com características
mínimas e similares, Grade niveladora
com com controle remoto, com no mínimo
32 discos, de no mínimo 22 polegadas,
com espessura do disco de 4,5 mm, com
mancal de rolamento a graxa, com
espaçamento entre discos de 200 mm,
com pneus novos, com peso de no
mínimo 900 kg. Aquisição através do
convênio nº. 2021TR1447

47.050,0000 47.050,00____________

4 1,000 UND Aquisição de 01 (um) Distribuidor de
Calcário -  com características mínimas e
similares, Distribuidor de calcário e
fertilizantes, com capacidade de no
mínimo 5000 kg, com no mínimo 1,85m³,
com rodado tanden aros 16, com pneus
750x16 novos, com esteira de no mínimo
80 cm, com acionamento pela tomada de
força do trator, através de cardan com
proteção norma NR12, com 2 discos de
distribuição de diâmetro mínimo de
565mm, com no mínimo 3 regulagem das
4 palhetas. Os discos de distribuição
deverão s - Aquisição de 01 (um)
Distribuidor de Calcário -  com
características mínimas e similares,
Distribuidor de calcário e fertilizantes, com
capacidade de no mínimo 5000 kg, com
no mínimo 1,85m³, com rodado tanden
aros 16, com pneus 750x16 novos, com
esteira de no mínimo 80 cm, com
acionamento pela tomada de força do
trator, através de cardan com proteção
norma NR12, com 2 discos de distribuição
de diâmetro mínimo de 565mm, com no
mínimo 3 regulagem das 4 palhetas. Os
discos de distribuição deverão ser
acionados por 3 caixas de trasmissão
banhadas a óleo. Com abertura da
comporta dosadora, com

56.483,3400 56.483,34____________
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regulagem de escala graduada
milimétricamente, com tampa de saída,
com abertura de no mínimo 30 cm de
altura, equipada com molas tensoras para
liberar material estranho. Com
Acionamento da esteira através de caixa
redutora banhada a óleo, com no mínimo
2 regulagem de velocidade, através de
engrenagem e corrente norma ASA60,
colocados na parte diateira do
equipamento para maior durabilidade,
evitando o contato direto do adubo, com
chassi monobloco, com engate giratório e
oscilante, com pé de apoio regulável e
móvel, para facilitar o acoplamento no
trator. Pintura em PU. Com dimenções
mínimas de comprimento de 3.880 mm,
com largura mínima de 1.970 mm, com
altura de 1.920 mm, com peso mínimo de
900 kg. Aquisição através do convênio nº.
2021TR1447.

5 1,000 UND Aquisição de 01 (um) Distribuidor de
Sementes -  com características mínimas
e similares, Distibuidor de sementes e
adubos granulados monodisco, com
capacidade de no mínimo 650 Kg, com
acionamento cardam sistema paz inox.
Aquisição Recursos Próprios. - Aquisição
de 01 (um) Distribuidor de Sementes -
com características mínimas e similares,
Distibuidor de sementes e adubos
granulados monodisco, com capacidade
de no mínimo 650 Kg, com acionamento
cardam sistema paz inox. Aquisição
Recursos Próprios.

6.355,0000 6.355,00____________

6 1,000 UND Aquisição de 1 tanque de dejetos líquido
(Suíno/Bovino) com características
mínimas e similares, capacidade de 8.000
litros, construído em formato ELIPTICO,
com parede em aço ASTM A 36 de no
mínimo 3,00 mm de espessura e tampos
em aço ASTM A 36 de no mínimo 4,75
mm de espessura. Respirador e ladrão de
3 polegadas de diâmetro na parte central
do tanque. O tanque deverá possuir uma
boca de inspeção de no mínimo 450mm
de diâmetro, na parte superior do mesmo,
mangueira de 3” polegadas posicionadas
n - Aquisição de 1 tanque de dejetos
líquido (Suíno/Bovino) com características
mínimas e similares, capacidade de 8.000
litros, construído em formato ELIPTICO,
com parede em aço ASTM A 36 de no
mínimo 3,00 mm de espessura e tampos
em aço ASTM A 36 de no mínimo 4,75
mm de espessura. Respirador e ladrão de
3 polegadas de diâmetro na parte central
do tanque. O tanque deverá possuir uma
boca de inspeção de no mínimo 450mm
de diâmetro, na parte superior do mesmo,
mangueira de 3” polegadas posicionadas

90.166,6700 90.166,67____________
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no centro do tanque até abaixo do chassi
do caminhão para respiro e
extravasamento. Com chapas quebra
ondas em aço ASTM A 36 de no mínimo
4,00 mm de espessura que não permitem
a movimentação excessiva do dejeto no
percurso. O tanque de dejeto será
decapado até o grau de preparação,
deixando aspecto de metal branco, onde
após será pintado. Com tinta Primer e
acabamento epóxi poliamida formulado
com pigmentação anticorrosiva e livre de
alcatrão, bi componente. Revestimento
anticorrosivo de alto desempenho para
uso acima e abaixo da linha d’água,
aplicável e duas demãos em alta
espessura. Com boca de descarga na
traseira do tanque, com no mínimo
450mm de diâmetro, com sistema de
vedação em borracha de alta resistência
e fechamento através de braço e barra
roscada. Com 01 válvula de 4 polegadas
na traseira do tanque para descarga por
gravidade. Com plataforma superior
construída em chapas SAE 1020 xadrez
(piso) com escada tipo marinheiro p/
acesso à boca de inspeção do tanque. A
bomba lobular será acionada através da
tomada de força adaptada na caixa de
câmbio do caminhão e válvula
pneumática de dentro da cabine do
caminhão. Com transmissão através de
polias e correia tipo V cardam agrícola
com sistema de engate rápido para
mudança quando carga e descarga, com
vazão de no mínimo 45.000 litros/hs. Com
Sistema de sucção de 4” polegadas e
grade de proteção. Rolamentos
adequados onde trabalha em banho de
óleo Eixos Lóbulos em aço 1045
emborrachados para suportar todos os
esforços mecânicos. Vedação por meio
de gaxetas neopreme. Com tubulação de
4 polegadas com curvas e mangueira de
4 polegadas para carregamento. Com
rabo de pavão de fácil adaptação na
traseira do tanque para espalhar dejetos
com válvula de esfera passagem plena.
Com chassi/berço construído em perfil U
dobrado em chapa de aço SAE 1020
soldados no tanque. Com acessórios
padrão tais como: Para-lamas com apara-
barros traseiros em borracha, caixa de
ferramentas, corote d'agua, faixas
refletivas, para-choque traseiro
homologado pelo INMETRO fixo ao
chassi do veículo e protetores laterais
conforme legislação vigente, 03 sinaleiras
cada lado conforme resolução 152/03 –
CONTRAN. Tanque de dejetos com
garantia de no mínimo 12 meses contra
defeitos de fabricação. Na aquisição do
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tanque já estão incluídas todas as
despesas de frete e também de
montagem no caminhão a ser informado
pela administração. Aquisição com
recursos próprios.

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 301.421,68


