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RETIFICAÇÃO 

Retifica-se o edital do Pregão Eletrônico 010/2023 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS, OS QUAIS SERÃO INCORPORADOS À PATRULHA AGRÍCOLA. 

CONVÊNIO, SOB O N.º 911870/2021, fica retificado os seguintes itens do termo de referência: 

 

Item Descrição 

1 

Carreta agrícola metálica basculante com capacidade 6 toneladas e 8 metros cúbicos; rodado 

tandem; pneus/aro: 7.50/16, novos; construção inteiramente metálica, com caixa de carga em 

aço estrutural reforçado com colunas ‘U’ envolventes; chassi construído de chapa em aço 

carbono; com pintura poliuretano (PU); basculamento por cilindro hidráulico telescópico 3 

estágios, acionado pelo comando do trator; ponta de eixo: 0,60mm; abertura traseira vertical; 

rótula de engate regulável e oscilante; pé de apoio regulável e móvel; abertura total e 

automática da tampa traseira;  medidas da caixa: 3.600mm x 2.000mm x 1.200mm Medidas 

totais do equipamento: comprimento 5.000 mm x largura 2.100mm x altura 2.290mm 

Equipamento com certificação da Norma NR 12. 

3 

Colhedora de forragem de uma linha para diversas culturas; acionamento por trator; equipado 

com transmissão por coroa e pinhão; com caixa blindada; 04 rolos internos, sendo 2 rolos 

recolhedores, 1 liso e 1 móvel; rotor regulável com 12 facas em perfil “C”; 06 lançadores; 

plataforma articulável; engrenagens com regulagem de tamanho de corte, 24 tamanhos de 

picado (2 a 36mm), afiador com pedra retangular; contra faca do rotor fixa com duas vidas; 02 

limpadores por rotor; bica de saída dobrável; bica de saída em polietileno com proteção interna; 

pé de apoio; cardan de acionamento; carenagem; bica de descarga; pistão de giro da bica; 

quebra-jato; caixa de ferramentas; cardan de acionamento do rotor e rolos; transmissão por 

caixa e cardan; comando hidráulico; eixo do rotor direto na caixa; perfeitamente adequado as 

normas de segurança; rotação requerida de 540 rpm na TDP; potência requerida na TDP de 55 

a 90cv. Produção até 30 ton./h. 

 

Reagenda-se a sessão para:  

LIMITE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 24/03/2023 às 09h00min. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS:  24/03/2023 às 09h00min. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 24/03/2023 às 09h01min. 

 

OBS: Qualquer informação poderá ser esclarecida pelo e-mail 

pregaoeletronico@generalcamara.com ou pelo telefone (51) 3655-1399 - ramal 216. 

 

 

General Câmara, 13 de março de 2023. 

 

Atenciosamente 

 

 

Marcos L. S. Silvério 

Pregoeiro 
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