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PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO X - PREGÃO 045-2019 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

UF:
Município:
Entidade:

MG
CORREGO FUNDO
PREFEITURA MUNICIPAL

Número do Processo:

Data: Tipo de Apuração:26/08/2019

Modalidade:

Inciso:

Pregão Sequencial:

Comissão de Licitação:

Entrega: 10/09/2019 12:30:00

PORTARIA Nº 074-2019 - PREGOEIRO

Abertura: 10/09/2019 12:30:00 Proposta: 10/09/2019 12:30:00

000045

Menor Preço - Item

000081/2019

Objeto: IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Item Código Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade

00001 000024178 Capinadeira Mecânica. UN 1.0000C

Especificação: Capinadeira Mecânica.
Implemento direcionado para o trabalho de capina e limpeza de paralelepípedo, pedra ou asfalto, equipamento de grande eficiência e baixo custo operacional, 
sendo apropriada para a capina junto ao meio-fio nos mais diversos tipos de pavimentos, inclusive em paralelepípedos e terrenos irregulares. 
Capinadeira Mecânica para ser acoplada em trator agrícola, com engate universal de três pontos e eixo cardam que faz a transmissão de torque desde a 
tomada de força do trator até a caixa de engrenagens da capinadeira, possui caixa de transmissão lubrificada, hastes telescópicas para regulagem da 
inclinação lateral do braço, possibilitando a aproximação ou afastamento da escova em relação ao meio-fio da calçada, sistema de ajuste da altura e inclinação 
da escova capinadeira, roda traseira guia ajustável, proteção de borracha nas laterais da escova, área de corte mínima de 570mm, com no mínimo 14 cerdas de 
cabos de aço de no mínimo 1” de diâmetro.
Equipamento novo sem uso, com garantia e manual de operação

00002 000024179 Roçadeira Articulada Hidráulica. UN 1.0000C

Especificação: Roçadeira Articulada Hidráulica.
Roçadeira para acoplamento em trator agrícola, ideal para roçagem de áreas de difícil acesso, com movimentação em vários ângulos proporcionando cortes 
horizontais e verticais, em aclives e declives, sobre cercados, sobre guardrails, em barrancos, poda de arvores, dentre outros locais.
Roçadeira com unidade de corte rotativa com no mínimo 1,20m de largura, altura mínima de corte 10mm, alcance mínimo para altura de corte 5m, alcance 
mínimo de corte lateral de 3m, sistema de acoplamento hidráulico de 3 pontos de trator agrícola, trator de peso mínimo de 2500 kg e de potência mínima de 75 
CV.
Equipamento novo sem uso, com garantia e manual de operação.

Observações:Aquisição de implementos Agrícolas para uso da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento do Município de Córrego Fundo/MG.

------------------------------
    ROMÁRIO JOSÉ DA COSTA     

           GENERICO           


