
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I  
TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC 70/2020 
 
1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PEQUENO PORTE NOVA, ZERO KM, 
ZERO HORA DE USO, ANO/MODELO 2019 OU SUPERIOR, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PRINCIPALMENTE NO PERÍMETRO URBANO.  
 
2. FINALIDADE: O objeto deste processo licitatório será utilizado em atividades no perímetro urbano, podendo ser 
estendido seu uso a zona rural. 
 
3. JUSTIFICATIVA: A escavadeira solicitada nesta licitação tem um porte menor que as possuídas por esta secretaria, 
possibilitando seu uso no perímetro urbano com possibilidade menor de danos estruturais, devido ao peso e tamanho 
reduzidos, bem como facilidade de acesso em locais que não seriam possíveis com uma escavadeira de tamanho 
normal, devido ao seu porte. 
 
4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 

 
Aquisição de uma ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, nova, zero 
hora, com as seguintes especificações mínimas:  
 
Ano de fabricação 2019, motor diesel; 04 cilindros; potência bruta 
mínima de 62 HP; peso operacional mínimo de 7.000 kg; cabine 
fechada, resistente a capotamento e à queda de objetos; com ar 
condicionado; comprimento mínimo do braço de 1.650mm; 
capacidade mínima da caçamba de 0,0,32m³; 01 rolete superior; 
05 roletes inferiores; reservatório de combustível de 140 litros; 
largura mínima das sapatas de 450mm. Bomba hidráulica principal 
com vazão mínima de 167,2l/min; força de tração de 64 kN; força 
mínima de desagregação do braço de 36kN; Profundidade Máxima 
de Escavação de no mínimo 4.030.  
 
Deverão ser fornecidas as revisões do equipamento pelo período 
mínimo de 1.000 horas de trabalho (incluindo mão de obra, 
deslocamentos, peças, óleos, filtros e fluidos, já inclusos no valor 
total da licitação). 
 
Garantia mínima do equipamento: 12 meses. 
 

01 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 

 
5. PAGAMENTO 
5.1 O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a liquidação da Nota Fiscal, que deverá ser emitida na 
entrega dos produtos. 
 
6. PERÍODO DE VIGÊNCIA 
6.1 Período de 12 meses. 
 
7. LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA 
7.1 Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano de Canoinhas, na 
Rua Almeida Cardoso, 350. 
7.2 O prazo máximo para entrega será de 30 (trinta) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento. 
7.3 O valor do frete e demais despesas deverão estar inclusos no preço cotado. 
7.4 Os responsáveis pelo recebimento e conferência os itens serão os servidores MARCO ÂNGELO GOLANOVSKI e 
NELSON VARELA DE OLIVEIRA  

________________________________________ 
Luiz Alceu Witt Junior 

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano 


