
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM-MG 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO 007/2019 
ONDE SE LÊ: aquisição de 02 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”, 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 cross link 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, alavanca de comando manual do quebra jato (versão semi-

hidráulica), transmissão por caixa e cardan ou correia 5V Super HC, comando hidráulico da bica ou hidráulico total 

(bica e quebra jato), eixo do rotor direto na caixa, perfeitamente adequado as normas de segurança, rotação 

requerida de 540 RPM na TDP, potência requerida na TDP de 50 a 80cv  para atender a Secretaria Municipal de 

Agricultura. 

LÊ-SE: aquisição de 02 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, 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 cross link 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, alavanca de comando manual do quebra jato (versão semi-hidráulica), transmissão 

por caixa e cardan ou correia 5V Super HC, comando hidráulico da bica ou hidráulico total (bica e quebra jato), 

eixo do rotor direto na caixa, perfeitamente adequado as normas de segurança, rotação requerida de 540 RPM na 

TDP, potência requerida na TDP de 50 a 80cv  para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. 
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