
Solicitação de Cotação nº 32493/2018 

 

Brasília, 23 de outubro de 2018. 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS 

 

Objeto: Fornecimento de equipamentos e materiais agrícolas.  

Informamos abaixo respostas aos questionamentos referentes ao processo em 
epígrafe as quais solicitamos sejam consideradas para apresentação da proposta.  

Duvidas no item 1 do lote XI – Rosca Transportadora que segue abaixo: 

Questionamento: O fornecimento é somente rosca montada no tubo ou equipamento completo? 

Se Equipamento completo:  

Qual o produto a ser transportado? 

Qual a inclinação? 

Qual a vazão? 

É substituição ou produto novo? 

Rosca calha ou Rosca tubular? 

* Qual o material que será fabricado, aço inox ou aço carbono? 

* Qual o sentido da rosca? 

* Qual diâmetro interno da rosca? 

* Qual o tubo que será utilizado na rosca? 

* Existe um padrão de solda a ser seguido? 

* Qual o comprimento da rosca? 

* Qual o comprimento do tubo? 

* De que forma será a emenda da rosca? O padrão de fornecimento atualmente é de 6000mm cada 
peça. 

* Existe furação no tubo? 

* Existe usinagem interna no tubo? 

* Existe algum revestimento da rosca? 

* Tipo de pintura? 



Qual a temperatura do produto? 

O produto a ser transportado é abrasivo? 

Necessidade de revestimento de abrasividade na rosca? 

Necessidade de revestimento de abrasividade no cocho ou tubo externo? 

Necessidade de vedação especial para pó? 

Existe descargas intermediárias? *Quantas: 

Existes entradas intermediarias?  *Quantas: 

Qual tipo de acionamento? *Motoredutor ou Polia/correia: 

Qual o equipamento que irá alimentar a rosca? 

Pode ser utilizado mancal intermediário? 

No descritivo consta 3 alimentadores, os mesmos serão acionados por apenas 1 motor de 5CV? 

Os motores devem ser a prova de explosão? 

Se for somente rosca montada no tubo: 

Qual o diâmetro externo da roscas? 

* Qual o material que será fabricado? 

* Qual o sentido da rosca? 

* Qual diâmetro interno da rosca? 

* Qual o tubo que será utilizado na rosca? 

* Existe um padrão de solda a ser seguido? 

* Qual o comprimento da rosca? 

* Qual o comprimento do tubo? 

* De que forma será a emenda da rosca? O padrão de fornecimento atualmente é de 6000mm cada 
peça. 

* Existe furação no tubo? * Existe usinagem interna no tubo? * Existe algum revestimento da rosca? 

* Tipo de pintura? 

Resposta: Rosca transportadora construída em aço carbono para condução de caroço de algodão com 
línter, para ser instalada em inclinação inferior ou igual a 45º, comprimento de 6,00m, largura de 0,17m 
e altura de 0,20m, eixo helicoide construído em tubo de 0,05m apoiado em mancais e diâmetro total de 
0,15m com passo de 0,15m, contando com fechamento superior da calha em chapa plana em aço 
carbono presa à calha por parafusos. Motor de 3cv ou mais, 4 polos (baixa rotação) 220v monofásico 
com sistema de proteção elétrica e chave liga/desliga, redutor para rotação final entre 60 e 70rpm, 
sentido de rotação selecionável. Aberturas para descarga no final da rosca ao lado do motoredutor e a 
4,00m a partir do início da calha, esta com sistema de fechamento da descarga por uma chapa 
parafusada para quando não for utilizada. Partes metálicas devem ser protegidas com pintura 
eletrostática. 

 Unidade de Compras e Contratos 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD – Brasil 


