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Item Descrição do Material UF Quantidade 

1 GRADE, niveladora, com o minimo de 12 discos de aproximadamente 18 polegadas minimas, largura de corte minima de 2120 mm, potencia 
minima de 75cv. 

>> Ref. SAEB => 37.10.00.00163181-0 

Un     1 

2 PLANTADEIRA, 4 linhas, capacidade dos depositos de sementes minimo de 45lts, capacidade dos depisitos de adubo minimo 60lts, espacamento 
minimo entre linhas 420mm, largura util minimo 2.400mm, largura total minimo 3.300mm, largura do cabecalho minimo 2.500mm, profundidade 
de trabalho maximo 120mm, com qualificacao ISO. 

>> Ref. SAEB => 37.10.00.00163574-3 

Un     1 



3 ARADO, agricola, com minimo de 3 discos de 26 polegadas, espessura minima do disco de 5 mm, largura de corte minima de 700-950 mm, 
potencia requerida no motor do Trator minima de 50 cv. 

Garantia minima de 12 meses. 

 

>> Ref. SAEB => 37.10.00.00164929-9 

Un     1 

4 TRITURADOR de galhos e troncos (a gasolina), destinado a producao de materia organica a partir do aproveitamento de galhos e resíduos 
grosseiros. Indicado para triturar restos de poda, ramos e galhos com no mínimo 4 cm (40 mm). Motor de no mínimo 6.5 Hp. Funil de alimentacao 
com cortina de protecao, para evitar o retorno de fragmentos; Laminas de em aço altamente resistente; Tipo de motor: A gasolina. 

>> Ref. SAEB => 37.20.00.00169747-1 

Un     1 

5 CORTADOR, de grama, a gasolina, motor com minimo 2 tempos, potencia minima 3,5 HP, regulagem de altura, cabo dobravel, lamina de corte em 
aco SAE 1045, com coletor de grama. 

Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 37.50.00.00048563-2 

Un     1 

6 SOPRADOR, Costal, destinado a limpeza da linha de aceiro, removendo folhas, cinza e outros detritos maiores. A bomba de combustivel deve ser 
com sistema de abertura e fechamento pratico, possibilitando o abastecimento mesmo quando nao se dispoe de ferramentas. Elementos de comando 
do equipamento devem estar concentrados em uma mao. O tubo do soprador deve ser preferencialmente constituido de material resistente a 
temperaturas superiores a 50 ° C.  

Características Técnicas Cilindrada: entre 50 e 70 cm3 Peso: nao superior a 10,5 kg, Potencia: nao inferior a 2,0 KW Velocidade maxima de ar: nao 
inferior a 75 m/s Volume maximo de ar: 1.720 m3 /h Rotacao maxima: aproximadamente 7000 RPM Rotacao lenta: aproximadamente 2.500 RPM.  

Caracteristicas para seguranca e salubridade do operador: Equipamento ergonomico e com alças acolchoadas nos ombros e ajustaveis. Deve ter 
sistema antivibratorio que garanta: Vibracoes em ponto morto, no punho direito, nao superior a 3 m/s² Vibracoes em velocidade maxima, no punho 
direito, nao superior a 5 m/s² Pressao acustica: nao superior a 90 dB (A) Nivel de ruido: nao superior a 100 dB (A) Acessorios: Protetor auricular 
tipo concha compativel com nivel de ruido emitido pelo equipamento, devidamente registrado no Ministerio do Trabalho (CA valido). 

 

Un     2 



>> Ref. SAEB => 37.50.00.00156521-4 

7 APARADOR, de cerca viva, a gasolina, diametro da haste 25mm, comprimento da haste 1100mm, minimo de 25 cc, 220 V. 

>> Ref. SAEB => 37.50.00.00171472-4 

Un     2 

8 MOTOBOMBA, Auto Escorvante, a Gasolina, motor 5.5CV, 2polegadas, 4 Tempos, para uso em construcao civil, tanque pipa, psicultura, 
transferencia de agua para pequenas distancias e terrenos planos, Utilizada para agua limpa, succao e recalque succao de 2 polegadas, com ralo de 
succao numero de rotores 01tipo de rotor semiaberto diametro do rotor 120 mm altura manometrica maxima 23 MCA, vazao maxima 36 m³/, 
succao maxima 7 m, carcaca em aluminio hidraulica em ferro fundido capacidade do tanque 3,6 litros, partida manual.  

 

>> Ref. SAEB => 43.20.27.00004045-2 

Un     1 

9 MARTELETE, industrial, com sistema de encaixe SDS-Plus, velocidade variavel, mandril nao inferior a 1/2 polegada (13 mm), com capacidade de 
perfurar ate 24 mm em concreto, 13 mm em metal, 30 mm em madeira, com empunhadeira auxiliar ajustavel a 360 graus, com limitador de 
profundidade regulavel, tensao 220 volts, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano. 

embalagem com dados de identifcacao do produto e marca do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 51.30.00.00052360-7 

Un     1 

10 FURADEIRA, de impacto GSB 20/2 , 220 V, velocidades, potencia de 700 watts, alto torque, ideal para trabalhos pesados, reducao mecanica de 
velocidade, capacidade de perfuracao: 

concreto: 20 / 13 mm aco, 13 / 08 mm madeira, 40 / 25 mm rotacao sem carga: 1000 / 3000 min mandril: 1/2" - 13 mm 

>> Ref. SAEB => 51.30.00.00132004-1 

Un     1 

11 escada extensíveis com longarinas em fibra de vidro e degraus em alumínio,6,60 x 12,00 m, Carga de trabalho: 110 kg. 

>> Ref. SAEB => 72.90.13.00001873-2 

Un  1 

  

OBSERVAÇÃO PARA O PCT 

  



 

"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006) 

 

 

 


