
TOTAL DO PROCESSO:   102.865,00

Item: 1

Descrição: Plantadeira Hidraulica nova, 5 linhasPlantadeira Hidraulica de soja, milho, feijao, com as seguintes 
caracteristicas minimas: 5 linhas de plantio; 80cm de carreira; distribuicao do adubo com rosca helicoidal; facil limpeza 
da caixa e remocao das roscas; Transmissao de adubo por meio de troca rapida de engrenagens; Dosador de precisao 
e com prato e disco alveolado, Dosagem da semente com engrenagens de troca rapida, diretamente da rosca 
articulada; Roda articulada de regulagem de profundidade da maquina por meio de troca rapida de um pino, 
aproximada da linha de plantio, evitando o pisoteio da planta; Engate rapido da caixa de semente; Disco de corte liso 
plano de 16 com regulagem de pressao de corte e oscilacao lateral, sulcador fixo ou movel, aproximado ou afastado; 
Disco duplo defasado 13â?x14â?, controle de profundidade e cobertura da semente, com roda angular reta ou 
inclinada, proxima ou inclinada, proxima ou afastada do disco duplo da semente, nova.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 59.750,00

Unidade: UN

Total Item: 59.750,00

Marca: IMPLEFORTE Modelo: SEEDLINE 3706/5

Quant.: 1 Total: 59.750,00LOTE 1 59.750,00Num: 058

CASA DO PICA PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 04.742.267/0001-05 59.750,00

Item: 2

Descrição: Distribuidor de Calcario, novoDistribuidor de Calcario, adubo quimico e orgÃ¢nico, distribuidor de adubo de 
calcario equipamento rebocavel, novo, distribuidor de calcario e adubo, com as seguintes caracteristicas minimas: 
capacidade de carga de 06 (seis) toneladas e 2,70m3 , rodado simples aro 16 polegadas, 02 (dois) pneus agricolas 
novos 750x16 com 12 lonas novas; acionamento pela tomada de forca do trator 540 rpm na potencia 50 a 60 cv; 02 
(dois) discos; discos de distribuicao acionados por caixa de transmissao ou sistema de correias, ficando os discos 
posicionados de modo inferior (por baixo) do sistema de acionamento; tampa de saida com regulagem milimetrica da 
abertura; esteira modulada com travessa de aco de no minimo 800mm; pe de apoio regulavel; pintura interna e externa 
em epoxi a po; defletor para aplicacao de calcario facilmente removivel; peso minimo do equipamento 1.130 kg, 
equipamento novo.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 43.115,00

Unidade: UN

Total Item: 43.115,00

Marca: XX Modelo: PRO TECLANCER 6.0

Quant.: 1 Total: 43.115,00LOTE 2 43.115,00Num: 098

AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS 34.026.911/0001-00 43.115,00
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