
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME PLANILHA DE COTAÇÃO CAIXA 

PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES AGÍCOLAS 

 

ORD DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

001 Aquisição de UM TRATOR AGRÍCOLA novo, com motor 04 

cilindros verticais, com potência mínima de 75 CV e 3.922cm³ 

e bomba injetora rotativa, transmissão mínima 12 x 12 com 

caixa inversora, sistema de tomada de potência com inversor, 

freio a disco banhado a óleo, vazão do sistema hidráulico 

mínimo de 52 litros/minuto, capacidade de levante hidráulico 

mínimo de 2000kg, pneu dianteiro 12.4 x 24 R1 e traseiro 18.4 

x 30 R1, com lastros frontais e traseiros. 

123.171,50 

002 Aquisição de UM TRATOR AGRÍCOLA novo, com motor 04 

cilindros verticais turbo alimentado com potência mínima de 

100 CV refrigerado a água e bomba injetora rotativa, 

transmissão mínima 12 x 12 com caixa inversora, sistema de 

tomada de potência com inversor, freio a disco banhado a 

óleo, vazão do sistema hidráulico mínimo de 105 litros/minuto, 

capacidade de levante hidráulico mínimo de 3300kg, pneu 

dianteiro 14.9 x 24 R1 e traseiro 18.4 x 34 R1, com lastros 

frontais e traseiros. 

160.268,50 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ DO HERVAL, 05 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

    Lauro Rodrigues Vieira, 

                                                Prefeito Municipal. 

 

 

 



 

TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME PLANILHA DE COTAÇÃO CAIXA 

PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES AGÍCOLAS 

 

ORD DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

001 Aquisição de UM TRATOR AGRÍCOLA novo, com motor 04 

cilindros verticais, com potência mínima de 75 CV e 3.922cm³ 

e bomba injetora rotativa, transmissão mínima 12 x 12 com 

caixa inversora, sistema de tomada de potência com inversor, 

freio a disco banhado a óleo, vazão do sistema hidráulico 

mínimo de 52 litros/minuto, capacidade de levante hidráulico 

mínimo de 2000kg, pneu dianteiro 12.4 x 24 R1 e traseiro 18.4 

x 30 R1, com lastros frontais e traseiros. 

128.171,50 

002 Aquisição de UM TRATOR AGRÍCOLA novo, com motor 04 

cilindros verticais turbo alimentado com potência mínima de 

100 CV refrigerado a água e bomba injetora rotativa, 

transmissão mínima 12 x 12 com caixa inversora, sistema de 

tomada de potência com inversor, freio a disco banhado a 

óleo, vazão do sistema hidráulico mínimo de 105 litros/minuto, 

capacidade de levante hidráulico mínimo de 3300kg, pneu 

dianteiro 14.9 x 24 R1 e traseiro 18.4 x 34 R1, com lastros 

frontais e traseiros. 

160.268,50 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ DO HERVAL, 05 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

 

       Lauro Rodrigues Vieira, 

                                Prefeito Municipal. 

 

 


