
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

                  PREGÃO PRESENCIAL Nº 39-2010 - TERMO DE REFERÊNCIA  
A Objeto:  Aquisição de Implementos Agrícolas para recuperação Estradas Vicinais.
B Justificativa:  Faz-se necessário a aquisição do implementos Para recuperação de Estradas 

Vicinais,  para  suprir  as  necessidades  da   secretaria,  e  formar  uma  patrulha  agrícola, 
atendendo ao Contrato 0316420-68/2009 – Ministério do Desenvolvimento Agrário.

C Prazo de entrega: até 30 dias a contar da Ordem de Entrega.
D Adjudicação do Objeto: Menor Preço por Item.
E Orçamento estimado em planilha de quantitativo e preço unitário
Item Descrição Quant Vlr  Unit.  Custo 

médio (R$)
Valor Total 

(R$)
1 Aquisição de 01 (uma) mini carregadeira, nova, 

equipada com motor  diesel  turboalimentado de 
no minimo 80 hp de potência; com capacidade 
de  carga  de  no  mínimo  1.350  kg,  com 
capacidade de elevação de no mínimo 3.200mm; 
alcance  de  descarga  de  no  mínimo  850mm; 
equipado  com  caçamba  com  largura  de  no 
mínimo 1.800mm; carga de tombamento de no 
mínimo  2.750  kg;  vazão  hidráulica  mínima  de 
140 litros/minuto; pressão hidráulica nos engates 
de  acessórios de no mínimo 220 bar; engates 
rápidos com o sistema de alívio de pressão; com 
sistema  de  operação  do  braço  dianteiro  com 
flutuação  automática;  cabine  do  operador  com 
proteção  rops  &  fops  fechada  com  ar 
condicionado;  com  um  espelho  retrovisor  de 
cado lado; pneu na medida mínima de 12 x 16.5-
12  lonas;  sistema  de  controle  de  operação 
através de pedais ou joystick;  conexão elétrica 
para  gerenciar  acessórios,  peso  operacional 
minimo de 4.000kg.

1 145.000,00  145.000,00

TOTAL R$
145.000,00

F Da Garantia:  Minima de 1 ano, a contar da emissão da Nota Fiscal, sem limite de Km/Horas.
G Do  Pagamento:  após  a   liberação  dos  recursos  vinculados  com o  Ministério  Desenvol. 

Agrário
H Classificação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
20.606.0187.1183 Aquisição de Trator Agrícola/recursos Minist. Agric. Pecuária
44.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente.
20.606.0187.1184 Aquisição de Trator Agrícola – Recursos Próprios.
44.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente.
Local de entrega:
O Licitante Vencedor realizará a entrega na Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa/RS.

Data: 18-11-2010 

_________________________     

    Departamento de Compras     
Órgão Requisitante                                                       

          


