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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UN Subsolador com 5 hastes, sistema de pino fusível, fabricado
em aço, chassi com largura mínima de 1700 mm,
espessura mínima da haste 1\4”, altura mínima da haste
800mm, profundidade máxima de trabalho de 500 mm e
largura útil mínima de 1544mm. - Subsolador com 5 hastes,
sistema de pino fusível, fabricado em aço, chassi com
largura mínima de 1700 mm, espessura mínima da haste
1\4”, altura mínima da haste 800mm, profundidade máxima
de trabalho de 500 mm e largura útil mínima de 1544mm.

9.333,3300 37.333,324,000

2 UN Carreta basculante metálica com capacidade de 6
toneladas, basculante por cilindro telescópico de três
estágios, tampa traseira com sistema de destravamento
automático e opção de abertura lateral, com freios, com
rodado tandem aro 16 com pneus novos, com chapa de
tampas com no minimo de 2 mm de espeçura, assoalho de
no mínimo 3 mm, e chassi com espeçura minima de 4,7
mm. - Carreta basculante metálica com capacidade de 6
toneladas, basculante por cilindro telescópico de três
estágios, tampa traseira com sistema de destravamento
automático e opção de abertura lateral, com freios, com
rodado tandem aro 16 com pneus novos, com chapa de
tampas com no minimo de 2 mm de espeçura, assoalho de
no mínimo 3 mm, e chassi com espeçura minima de 4,7
mm.

38.000,0000 114.000,003,000

3 UN Grade aradora tipo offset, com regulagem de abertura, com
pneus, com controle remoto através de pistão hidráulico,
com no mínimo 14 discos de mínimo 6 mm espessura,
disco com diâmetro entre 26" e 30", eixo 1.5/8",
espaçamento entre discos de 250 mm – 350 mm, largura
de trabalho de no mínimo 1.550 mm, com profundidade de
trabalho superior 200 mm. - Grade aradora tipo offset, com
regulagem de abertura, com pneus, com controle remoto
através de pistão hidráulico, com no mínimo 14 discos de
mínimo 6 mm espessura, disco com diâmetro entre 26" e
30", eixo 1.5/8", espaçamento entre discos de 250 mm –
350 mm, largura de trabalho de no mínimo 1.550 mm, com
profundidade de trabalho superior 200 mm.

52.166,6700 260.833,355,000

4 UN Distribuidor de dejetos líquidos novo, com tanque metálico
com paredes de espessura mínima de 4.75 mm, com
capacidade mínima de 5000 l, com bomba lobular de 4
polegadas com abertura total da tampa de inspeção
traseira, altura de sucção de 6 metros, indicador de nível,
mangueira de carga de 4”, esguicho 1,1\2” com 6 m de
comprimento ou maior, com cardam; com rodado tandem
aro 20 e pneus novos 900x20. - Distribuidor de dejetos
líquidos novo, com tanque metálico com paredes de
espessura mínima de 4.75 mm, com capacidade mínima de

66.666,6700 200.000,013,000
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5000 l, com bomba lobular de 4 polegadas com abertura
total da tampa de inspeção traseira, altura de sucção de 6
metros, indicador de nível, mangueira de carga de 4”,
esguicho 1,1\2” com 6 m de comprimento ou maior, com
cardam; com rodado tandem aro 20 e pneus novos 900x20.

5 UN Pulverizador, com no mínimo 600 litros de capacidade, com
manômetro, com lava frasco, com agitador de calda, com
marcador de linha, bomba de pulverização com vazão
máxima superior a 80 L/min, filtro de sucção com
capacidade mínima de filtragem de80 l/min, mínimo de 12
metros de barra, com ajuste de altura de barras com
catracas ou acionamento hidráulico, espaçamento entre
bicos de 35 a 50 cm, e portas bicos antigotejo 2 vias ou
mais. - Pulverizador, com no mínimo 600 litros de
capacidade, com manômetro, com lava frasco, com
agitador de calda, com marcador de linha, bomba de
pulverização com vazão máxima superior a 80 L/min, filtro
de sucção com capacidade mínima de filtragem de80 l/min,
mínimo de 12 metros de barra, com ajuste de altura de
barras com catracas ou acionamento hidráulico,
espaçamento entre bicos de 35 a 50 cm, e portas bicos
antigotejo 2 vias ou mais.

26.000,0000 104.000,004,000

6 UN Ensiladeira/ colhedora de forragem de área total nova, com
24 opções de tamanho do picado mínimo de 02 mm e
máximo de 36 mm, 12 facas e 6 lançadores de 1 rotor,
potência mínima para trator de 50 cv, transmissão através
de caixa e cardã, produção de até 35t\h, com quebra grão,
acionamento de bica e leque de comando hidráulico. -
Ensiladeira/ colhedora de forragem de área total nova, com
24 opções de tamanho do picado mínimo de 02 mm e
máximo de 36 mm, 12 facas e 6 lançadores de 1 rotor,
potência mínima para trator de 50 cv, transmissão através
de caixa e cardã, produção de até 35t\h, com quebra grão,
acionamento de bica e leque de comando hidráulico.

69.000,0000 207.000,003,000

7 UN Grade niveladora tipo offset, com regulagem de abertura,
com pneus, com no mínimo 28 discos de 20” a 22”
polegadas de diâmetro e mínimo 4 mm de espessura,
espaçamento entre discos de 175 mm a 200 mm, mancais
com rolamento a graxa, largura mínima de trabalho de 2300
mm. - Grade niveladora tipo offset, com regulagem de
abertura, com pneus, com no mínimo 28 discos de 20” a
22” polegadas de diâmetro e mínimo 4 mm de espessura,
espaçamento entre discos de 175 mm a 200 mm, mancais
com rolamento a graxa, largura mínima de trabalho de 2300
mm.

48.500,0000 145.500,003,000

8 UN Roçadeira hidráulica com cardan, de lâmina, com roda guia
com regulagem de altura, acoplamento ao aos três pontos,
1,7 m de largura mínima de corte. - Roçadeira hidráulica
com cardan, de lâmina, com roda guia com regulagem de
altura, acoplamento ao aos três pontos, 1,7 m de largura
mínima de corte.

16.000,0000 48.000,003,000

9 UN Distribuidor de adubo e sementes com capacidade mínima
de 600 litros e 150 kg, sistema de distribuição pendular,
regulagem de vazão de 10 a 2000 kg por hectare ou mais
amplo atendendo esse intervalo, e largura de trabalho
mínima de 12 metros. - Distribuidor de adubo e sementes
com capacidade mínima de 600 litros e 150 kg, sistema de
distribuição pendular, regulagem de vazão de 10 a 2000 kg
por hectare ou mais amplo atendendo esse intervalo, e
largura de trabalho mínima de 12 metros.

9.766,6700 48.833,355,000

10 UN Carreta agrícola de madeira, capacidade de 4 toneladas,
rodado tandem, aro 17, com pneus novos, freio, largura
mínima de 1,90 m, comprimento mínimo de 3,20 m, altura
mínima 0,60 m, basculante, com eixos fabricados em aço,
fabricada com madeira certificada. - Carreta agrícola de
madeira, capacidade de 4 toneladas, rodado tandem, aro
17, com pneus novos, freio, largura mínima de 1,90 m,

14.060,0000 42.180,003,000
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comprimento mínimo de 3,20 m, altura mínima 0,60 m,
basculante, com eixos fabricados em aço, fabricada com
madeira certificada.

11 UN Plataforma traseira para trator com tampas laterais e
traseira removível de no mínimo 30 cm altura, com
dimensões de 2 metros de largura e 1 metro de
comprimento, basculante, com funcionamento no hidráulico
do trator e espessura mínima da chapa de 5 mm. -
Plataforma traseira para trator com tampas laterais e
traseira removível de no mínimo 30 cm altura, com
dimensões de 2 metros de largura e 1 metro de
comprimento, basculante, com funcionamento no hidráulico
do trator e espessura mínima da chapa de 5 mm.

7.933,3300 23.799,993,000

12 UN Enleirador traseiro de trator 19 hastes, largura mínima de
2,5 m, peso mínimo de 187 kg. - Enleirador traseiro de
trator 19 hastes, largura mínima de 2,5 m, peso mínimo de
187 kg.

7.576,6700 22.730,013,000

13 UN Concha traseira com comando e pistão, basculante, com
capacidade mínima de 0,5 t, e 0,28 m³, comprimento
mínimo de 3200 mm, largura mínima de 1100 mm e altura
mínima de 500mm. - Concha traseira com comando e
pistão, basculante, com capacidade mínima de 0,5 t, e 0,28
m³, comprimento mínimo de 3200 mm, largura mínima de
1100 mm e altura mínima de 500mm.

8.220,0000 24.660,003,000

14 UN Semeadora adubadora para plantio direto de 5 linhas com
espaçamento de 60 cm, sistema de transmissão com caixa
para a regulagem de sementes e adubo, capacidade
mínima de 350 kg de adubo, capacidade mínima de
sementes de 200 litros, com disco de corte com diâmetro
entre 17" e 19", mecanismo de dispersão de adubo rosca
sem fim com sistema Fertisystem, similar ou mecanismo
mais preciso e de deposição tipo haste escarificadora,
mecanismo de dispersão de semente de precisão, com
regulagem de profundidade de deposição de semente e
adubo, limitador de profundidade com regulagem, rodas
compactadora com regulagem de pressão e abertura. -
Semeadora adubadora para plantio direto de 5 linhas com
espaçamento de 60 cm, sistema de transmissão com caixa
para a regulagem de sementes e adubo, capacidade
mínima de 350 kg de adubo, capacidade mínima de
sementes de 200 litros, com disco de corte com diâmetro
entre 17" e 19", mecanismo de dispersão de adubo rosca
sem fim com sistema Fertisystem, similar ou mecanismo
mais preciso e de deposição tipo haste escarificadora,
mecanismo de dispersão de semente de precisão, com
regulagem de profundidade de deposição de semente e
adubo, limitador de profundidade com regulagem, rodas
compactadora com regulagem de pressão e abertura.

114.333,3300 342.999,993,000

15 UN Roçadeira a gasolina, com cilindrada mínima de 32 cm³,
potência máxima superior a 1,3 hp, filtro de ar de 2 estágios
ou mais, com cabeçote de fio de nylon e cabeçote com
lâmina de corte duas pontas. - Roçadeira a gasolina, com
cilindrada mínima de 32 cm³, potência máxima superior a
1,3 hp, filtro de ar de 2 estágios ou mais, com cabeçote de
fio de nylon e cabeçote com lâmina de corte duas pontas.

2.671,9300 8.015,793,000

16 UN Cortador de Grama à Gasolina, com cilindrada mínima de
120 cm³, potência máxima superior a 2,6 hp, mínimo 3
alturas de regulagem de corte. - Cortador de Grama à
Gasolina, com cilindrada mínima de 120 cm³, potência
máxima superior a 2,6 hp, mínimo 3 alturas de regulagem
de corte.

1.959,6700 5.879,013,000

17 UN Motosserra a gasolina, com cilindrada mínima de 72 cm³,
potência máxima superior a 4,8 hp, Sabre: 20”, corrente
3/8” 1.5 mm – 36 dentes ou superior, freio de corrente por
inércia. - Motosserra a gasolina, com cilindrada mínima de
72 cm³, potência máxima superior a 4,8 hp, Sabre: 20”,
corrente 3/8” 1.5 mm – 36 dentes ou superior, freio de

3.790,0000 11.370,003,000
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corrente por inércia.

18 UN Lavadora de Alta Pressão, 220 V, com potência superior a
1600W, pressão máxima superior a 2000 libras por
polegada², mangueira com no mínimo 5 metros. - Lavadora
de Alta Pressão, 220 V, com potência superior a 1600W,
pressão máxima superior a 2000 libras por polegada²,
mangueira com no mínimo 5 metros.

3.114,3300 9.342,993,000

19 UN Descompactador de solo 5 hastes com desarme e rodas
limitadoras, com discos de corte de no mínimo 18
polegadas, sistema de engate 3 pontos, hastes alinhadas,
distância entre braços de no mínimo 600 mm, amplitude de
profundidade de trabalho superior a 400 mm, largura do
chassi de no mínimo 1800 mm. - Descompactador de solo 5
hastes com desarme e rodas limitadoras, com discos de
corte de no mínimo 18 polegadas, sistema de engate 3
pontos, hastes alinhadas, distância entre braços de no
mínimo 600 mm, amplitude de profundidade de trabalho
superior a 400 mm, largura do chassi de no mínimo 1800
mm.

68.333,3300 136.666,662,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 1.793.144,47


