
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRONICO Nº PMC 122/2019 
 

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAVALO MECÂNICO, ANO E MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2020 
E INSTALAÇÃO DE GUINDASTE NO MESMO, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E 
DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, conforme especificações mínimas abaixo: 
 
1.1 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:  

LOTE  UNICO 
 
01 (UM) CAVALO MECÂNICO, com no mínimo as seguintes especificações: 
 
Ano/modelo 2020 ou superior; 
Motor diesel 06 cilindros; 
Potência Mínima 380 CV; 
Câmbio 12 marchas à frente e 01 ré com reduzida; 
Rodas 22,5” para uso sem câmara; 
Pneus borrachudos 295/80 exclusivo fora de estrada; 
Suspensão dianteira com molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra 
estabilizadora; 
Suspensão trazeira com molas trapezoidais com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra 
estabilizadora; 
Cabine simples com tapetes, ar condicionado, rádio, mangueira de ar com pistola para limpeza da cabine e 
mangueira mais longa para calibragem de pneus; 
Para-choque dianteiro elevado ; 
Para-lamas traseiros de metal ; 
Traçado 6x4;  
Sistema hidráulico com bomba acoplada e tanque reservatório de óleo para uso de carreta basculante; 
 

 
Mão de obra para acoplagem de guindaste (que será fornecido pela própria prefeitura e 
já se encontra no Pátio da Secretaria de Obras). 
 
 
Preço máximo admitido de R$ 320.965,00 (Trezentos e vinte mil novecentos e sessenta e cinco reais).    
 
AO CADASTRAR SUA PROPOSTA NO SITE, A LICITANTE DEVERÁ INFORMAR A MARCA E MODELO DO 
EQUIPAMENTO OFERECIDO. 

 
2. JUSTIFICATIVA: Se faz necessária a aquisição do equipamento para execução de serviços diversos, 

principalmente para transporte dos maquinários às localidades mais distantes, bem como pelo fato da legislação 

de trânsito não permitir o tráfego de máquinas na BR. 

3. ENTREGA 
3.1 A entrega deverá ser diretamente na Secretaria de Obras do Município de Canoinhas, situada na Rua Almeida 
Cardoso, nº 350, Centro.  
3.2 O prazo máximo para entrega do objeto desta licitação será de no máximo 30 dias corridos, a contar da data 
de recebimento da autorização de fornecimento. 
3.3 Deverão ser obedecidos os termos do edital e do contrato. 
 
4. DO PREÇO 
4.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da 
proposta e do oferecimento de lances; 
4.2 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta 
licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, mão 
de obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste edital e seus anexos; 



 

 

4.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 
serão considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
título. 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
5.1 - A empresa vencedora deverá entregar o equipamento dentro das especificações e condições estabelecidas 
neste Termo de Referência e no Edital. 
5.2 - O licitante deverá manter e garantir, durante toda a execução do contrato, a qualidade e a quantidade dos 
produtos. 
 
 

 
 
 

Nilson Cochaski 
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano 


