
 

 

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRONICO Nº. FMDR 04/2020 

 
1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, 0 KM, 0 HORA, CONVÊNIO MAPA - 886048/2019 
- PROCESSO ADMINISTRATIVO 21000.050606/2019-84, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL.  
 

 ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS:  

ITEM QNTD DESCRIÇÃO UNT TOTAL 

01 01 

Motoniveladora nova; 
0 Km; 
0 hora; 
Peso mínimo de 17 toneladas; 
Motor com no mínimo 6 cilindros, potência do motor mínimo de 
190HP, o qual deverá ser da mesma marca que o equipamento, 
justificando facilidade e agilidade em futuras manutenções e 
garantias ou de fabricação nacional;  
Lâmina de no mínimo 3.600 mm de comprimento, 600 mm de 
altura e 22mm de espessura;  
Escarificador (ripper) com dois tipos de porta pontas, com 05 
lugares, e outra regulagem para 09 lugares, já com dentes de 
40cm inclusos no ripper;  
Cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, inclinação das 
rodas dianteiras e articulação, volante ajustável, chassis 
articulado, com pneus 17.5 x 25 –16 lonas.  
 
Mínimo de 12 meses de garantia de fábrica, sem limite de horas.  
 
Ano/ modelo: mínimo 2019/2020. 

R$ 591.000,00 R$ 591.000,00 

 
 
OBSERVAÇÕES:  

1. Por se tratar de convênio com o Governo Federal, solicitamos efetuar também a  publicação do Edital de licitação e do 
Extrato do Contrato da empresa vencedora no DOU  - Diário Oficial da União. 

2. O pagamento fica condicionado à análise técnica e aprovação do equipamento por parte do MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento). 

3. A Autorização de Fornecimento deverá ser emitida somente após autorização do MAPA (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento). 

 
4. O prazo de entrega dos equipamentos será de 30 (Trinta) dias consecutivos, prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias 
consecutivos, diante de justificativa da Contratada, após o recebimento da autorização de fornecimento, diretamente na 
Prefeitura Municipal de Canoinhas, sito a Rua Felipe Schimidt nº 10, Centro, Canoinhas-SC. 
 
 

Edison Kuroli 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural 

 


