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ESTADO DE ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Item

Pregão Presencial Nº 000068/2022 - Processo Nº 004363/2022 - MENOR PREÇO POR LOTE

TERMO DE REFERENCIA

Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

00001

RETROESCAVADEIRA MAQUINA NOVA ANO/MODELO
ATUAL PESO DE OPERACIONAL 7.100 A 7.500KG
Retroescavadeira: máquina nova; ano/modelo atual;
sobre rodas; motor à diesel com potência de 85 a 100
hp: tração 4X4; peso operacional de 7.100 a 7.500 kg:
profundidade de escavação da escavadeira em
relação à cota do terreno: de 4,4 metros: altura de
carregamento da carregadeira: de 3,4 metros; força de
escavação da escavadeira: braço de 3.451 kgf/
caçamba de 5.355 kgf; cabine fechada com ar -
condicionado de fábrica e sistema ROPS e FOPS de
acordo com as normas técnicas da ABNT ISO: direção
hidrostática; alarme de ré sonoro; retrovisor; limpador
de para-brisas; faróis dianteiros e traseiros horimetro:
cinto de segurança; caçamba dianteira da carregadeira
com capacidade de 1,00 m³; caçamba posterior da
escavadeira com capacidade de 0,25 m³ e 5 dentes;
estabilizadores com sapatas; jogo de pneus padrão
para retroescavadeira.

1,0000UND00057372 358.833,330 358.833,33

00002

RETROESCAVADEIRA MAQUINA NOVA ANO/MODELO
ATUAL PESO OPERACIONAL 7.500 A 7.900KG
Retroescavadeira: máquina nova; ano/modelo atual;
sobre rodas; motor à diesel com potência mínima de 85
a 100hp da mesma marca do fabricante do
equipamento: tração 4X4 fabricada no ano vigente;
peso operacional mínimo de 7.500,00 a 7.900kg:
profundidade de escavação da escavadeira em
relação à cota do terreno: mínimo de 4,35 metros: altura
de carregamento da carregadeira: mínimo de 3,0
metros; Alcance do centro da articulação ou centro do
giro mínimo 5,30m; força de escavação da
escavadeira: braço mínimo de 3.000 kgf/ caçamba
capacidade mínima de 4.900 kgf; cabine fechada com
ar - condicionado de fábrica e sistema ROPS e FOPS
de acordo com as normas técnicas da ABNT ISO:
direção hidrostática/ hidráulica; alarme de ré sonoro;
Espelhos retrovisores: 01 interno e 02 externo ;
limpador de para-brisas; faróis dianteiros e traseiros
horimetro: cinto de segurança; caçamba dianteira com
capacidade mínima de 0,8m³; caçamba posterior com
capacidade mínima de 0,20 m³ e no mínimo 5 dentes;
estabilizadores com sapatas; jogo de pneus padrão
para retroescavadeira, Pneus traseiros mínimo 12
lonas, - Pneus dianteiros mínimo 10 lonas; Capacidade
mínima tanque combustível de 130 litros.

1,0000UND00057371 476.330,000 476.330,00

2,0000 835.163,33Total Geral:
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