
 

 

 

TERMO DE REFERENCIA 

 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 
 
1.1 O presente termo tem por objeto o “Registro de preços para futura aquisição de 
uma máquina tipo Retroescavadeira Zero Km, para o Município de Jaciara - MT”. 
 
2. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  
 
2.1. As especificações dos Materiais a serem adquiridos pelo Município de Jaciara 
deverão compreender as especificações mínimas contidas abaixo:  
 

Item Descrição 
Código 
do TCE-

MT 
Unid Qtd. 

Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

1 

Retroescavadeira, tração 4x4, 
motor diesel. quatro (4) 
cilindros, potência bruta 
mínima de 92 hp, torque bruto 
mínimo de 343nm (35,0kgf.m) 
torque liquido mínimo de 
336nm (34,3kgf.m), transmissão 
manual, totalmente 
sincronizada, de no mínimo 4 
velocidades à frente e 3 à ré, 
com troca de marchas, freio de 
serviço com dois disco de cada 
lado, auto ajustáveis. Freio 
estacionamento acoplado à 
transmissão, aplicado por mola 
e com liberação hidráulica 
(sahr) acionado por botão no 
console. pneus traseiros, retro 
escavadeira com caçamba 
universal de no mínimo 1.1m³, 
cabine simples e ou cabine. 
peso operacional  mínimo 8.120 
kg com braço profundidade de 
escavação de no mínimo 
4.30mm,       uma       bateria       
12     v, escapamento em aço 
inox,e tanque cheio. 

00021839 Unid 

 
1 

 
R$ 220.000,00 

 

 
R$ 220.000,00 

 

 
Valor Total: R$ 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais). 

 



 

 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
 
3.1 O objeto desta licitação será entregue no local determinado na Ordem de Compra.  
3.2 O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses. 
3.3 Prazos de Entrega: O objeto deverá ser entregue EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, 
contados do recebimento, pela contratada, da respectiva solicitação ou instrumento 
equivalente. 
3.4 Caso o objeto fornecido apresente defeitos de qualquer natureza que impeça a sua 
regular utilização enquanto estiverem na garantia, deverá ser substituído, sem custo 
adicional, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após a comunicação deste Órgão 
à empresa fornecedora do produto. 
 
4. DA JUSTIFICATIVA 
 
4.1 A aquisição da máquina tipo retroescavadeira nova se faz necessário pois é 
imprescindível para que possa ser atendida a grande demanda de serviços de 
infraestrutura nas zonas urbana e rural. Os serviços prestados tratam de: serviço de 
manutenção de estradas para atendimento dos pequenos produtores rurais com acessos 
as propriedades e construção de pequenas represas e também para atender as obras 
públicas do município do município. Destaca-se também, que a demanda de serviços 
prestados necessita de meios que possibilitem a realização, fato este, que justifica a 
necessidade de melhoria na qualidade da prestação dos serviços aos cidadãos. 
Portanto, com o intuito de dar continuidade em nossos trabalhos em prol da comunidade 
jaciarense, necessitamos da aquisição da referida máquina. 

 
5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  
5.1 Entregar o objeto deste, nos locais supracitados e informados na Ordem de Compra;  
5.2. Realizar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a 
partir da data do recebimento da Ordem de Compra;  
5.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser 
adjudicado estabelecido na Ordem de Compra;  
5.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
 
6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  
 
6.1- Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 
fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação; 
6.2- Efetuar o pagamento à Contratada 30 dias após a emissão da Nota Fiscal; 
6.3- Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 
quando for o caso; 
6.4- Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitados pela Contratada; 
6.5- Documentar as ocorrências havidas; 
6.6- Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto 
da Licitação. 



 

 

6.7- Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com 
o contrato. 
 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
7.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das 
seguintes Dotações Orçamentárias: 
 
Ficha 1030 - 01.09.01.20.605.0007.1187.0000.4.4.90.52.00 - Aquisição de 
Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente. 
 
8. FISCAL  
 
8.1- Fica responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços o funcionário público 
municipais da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. LELES COUTINHO ALEXANDRINO 
designado como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
através da Portaria nº 079/2018, de 23 de fevereiro de 2018, aos quais competirá dirimir 
as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 
Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
 
 

Jaciara - MT, 27 de agosto de 2020. 
 

 
 
 

 
ANDERSON ROBERTO FRANÇA SOBRINHO 

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OFÍCIO Nº 056/2020                                                   Jaciara - MT, 27 de agosto de 2020. 
 

 
 
 
Ao 
Exmo Sr. 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal de Jaciara 
 
 
ASSUNTO: Solicitação de abertura de processo licitatório para aquisição de uma 
máquina tipo Retroescavadeira Zero Km, para o Município de Jaciara - MT. 
 
 
 Prezado Senhor, 
 
 
 Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, solicitar de Vossa 
Excelência, que seja autorizada abertura de Processo Licitatório tendo como objeto 
“Registro de preços para futura aquisição de uma maquina tipo Retroescavadeira 
Zero Km, para o Município de Jaciara - MT”. Essa aquisição se faz necessário para que 
possamos dar continuidades com os serviços prestados pela secretaria de agricultura. 
Destaca-se também, que a demanda de serviços prestados necessita de meios que 
possibilitem a realização, fato este, que justifica a necessidade de melhoria na qualidade 
da prestação dos serviços aos cidadãos. Portanto, com o intuito de dar continuidade em 
nossos trabalhos em prol da comunidade Jaciarense, necessitamos da aquisição da 
máquina. 
  
  

Sem mais para o momento. 
 

 Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

ANDERSON ROBERTO FRANÇA SOBRINHO 

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

 

 


