
Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Abertura de Processo para aquisição futura de equipamentos para serem utilizados pela 
equipe de serviços da Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 MOTOPODA, Gasolina, 25.4 cilindrada (cm3): 
potência 0.95/1.3; peso 7.3 kg; sabre 30 cm; 
corrente 3/8", com equipamentos de segurança 
-  EPI; Referência ; Modelo HT75 -  Marca Stihl

UN 11,0000 2.117,9600 23,297,56

2 ROÇADEIRA, Modelo FS 290, gasolina; 38.9 
cilindrada (cm3); 7.9 kg; potência 2.7; com 
equipamentos de proteção -  EPI; Referência : 
Modelo FS 290, Marca Stihl

UN 40,0000 2,673,6833 106.947,33

3 SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL com 
equipamentos de segurança -  EPI; combustível

UN 7,0000 2,302,3867 16.116,71

: gasolina e óleo 2 tempos; capacidade tanque 
de combustível (litros) 1.4: cilindrada (cm3): 
64,8: peso (kg) 9.8: potência (kw/cv) 3.4/4; 
velocidade máxima do ar (m/s) 90; volume de 
ar máximo com tubeira (ma,h) 1720; rotaçSo 
máxima (rpm) 7200; rotação lenta (rpm) 2500; 
para todo tipo de varrição; Referência : Modelo 
BR 600, Marca Stihl
MOTOSERRA, Gasolina; capacidade tanque 
combustível 0680; cilindrada (cm3) 72,2; peso 
(kg) 6.2; potência (kw/cv) 3,9/5,3; com sabre 
50 cm e corrente 36 dentes 3/8; Referência : 
Modelo MS382; Marca Stihl 
ROÇADEIRA HIDRÁULICA : Central e lateral; 
largura de corte 1700mm; altura de corte 
50/200mm; 02 (duas) facas; transmissão por 
correias; peso 480 kg; com roda apoio e 
proteção traseira de correntes

UN

UN

5,0000 2.965,5500 14.827,75

2,0000 12,641,1100 25.282,22

Total da Coleta: 186.471,57

Valor Total estimado da aquisição: 186.471,57 (cento e oitenta e seis mil quatrocentos e setenta e um 
reais e cinqüenta e sete centavos).

Justificativa : Os equipamentos requisitados serão destinados nos serviços de limpeza, manutenção e 
conservação de logradouros públicos, calçadas, canteiros, prédios públicos, escolas, parque lagoa 
comprida, distritos e aldeias do Município de Aquidauana-MS.

Prazo de entrega: 03 dias após Solicitação (A.F.)

Condições de Pagamento: 30 dias após entrada N.F. Finanças

Local de entrega: DEPÓSITO DA PREFEITURA DE AQUIDAUANA
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

A quidauana/M S, 27 de m arço de 2019.

Cl -  SEMOSU

N°. 174/2019

Da: Secretaria  M unicipal de O bras e Serviços U rbanos.

Para: Secretaria  M unicipal de A dm inistração.

Sr. Euclides Nogueira Júnior.

Senhor Secretário,

Solicitam os a  a b e rtu ra  de Processo Licitatório p a ra  fu tu ra  aquisição de 
equipam entos p a ra  a tender e s ta  Secretaria.
Objeto: A presen te  licitação tem  por objetivo a  aquisição fu tu ra  de equipam entos: 30(trinta) 
roçadeiras costais; 06(seis) m otopodas; 02(dois) sopradores à  gasolina; 02(duas) roçadeiras 
h idráulicas, p a ra  a tender a s  necessidades da  Secretaria  M unicipal de O bras e Serviços 
U rbanos, conform e especificações co n stan tes  no Anexo I, p arte  in teg ran te  do Edital. 
Justificativa: A referida solicitação é necessária  p a ra  que a s  equipes de a tu ação  n a s  fren tes 
de serviços de lim peza u rb an a , serviços de roçada, e serviços de m anu tenção  em: 
logradouros públicos, calçadas, can teiros das avenidas, p raças  m unicipais, ja rd in s  do 
perím etro u rbano , prédios públicos, escolas m unicipais e es tadua is , estação  rodoviária, 
estação ferroviária, e Estádio M unicipal, p a ra  que possam os m an te r a  cidade com os 
espaços públicos conservados e limpos. As m otopodas serão u tilizadas p a ra  efetuar os 
serviços de poda de árvores que encon tram -se abaixo da  rede de ilum inação pública do 
m unicípio, e corte de árvores in ap tas  que possam  ocasionar riscos (queda) em vias públicas. 
R essaltam os que a s  aquisições dos equipam entos visam  agilizar a  lim peza u rb a n a  do 
m unicípio de A quidauana -  MS.
Fonte de Recurso/Despesa Orçamentária:
Órgão 22 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Unidade 22.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Funcional 15.452.0205.1.019 Aquisição, Reforma e Manutenção Veículos, Máquinas, 
Equip. Rodoviários

Projeto / Atividade 1.019 Aquisição, Reforma e Manutenção Veículos, Máquinas, 
Equip. Rodoviários

Elemento de Despesa 44.90.52 Equipamentos Material Permanente

Local de entrega: Secretaria  M unicipal de O bras e Serviços U rbanos, s itu ad a  n a  R ua 
Cassem iro B runo S /N  - Bairro Alto -  A quidauana -  MS.
Prazo de entrega: Os equipam entos deverão ser en tregues em a té  03(três) d ias corridos 
após Homologação e autorização de fornecim ento.
Prazo de Pagamento: O Pagam ento será  feito em até  30 (trinta) d ias d a  e n tra d a  da  no ta  
fisca l/fa tu ra  n a  Secretaria  M unicipal de F inanças, devidam ente a te s tad a  pelo G estor do 
C ontrato e pelo Fiscal do C ontrato, devendo n e s ta  consta r o núm ero  do con tra to  e do 
em penho, acom panhada da  docum entação exigida n a  resolução 54 do TCE/M S.
Gestor do contrato: Sr. Archibald Jo sep h  L. S. M acintyre.
Fiscal do Contrato: Sr. Mareio de B arros A lbuquerque -  CPF: 511.033.971-68.

Sendo o que se ap resen ta  p a ra  o m om ento, subscrevem o-nos.
A tenciosam ente, /V

Recebido e m u

Ar''
Ge

PEEFEÍiüilI í

■MI LS
Ass do Servid

G E IM A D / PM Aquidauana

Rua Cassemiro Bruno, s/n -  Bairro Alto 
Tel.: PABX: (67) 3241-4308 e 3241-7256 Aquidauana-MS -  CEP 79.200-000
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ANEXO I

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRITIVO DOS EQUIPAMENTOS UNID. QUANTIDADE

01 Roçadeiras Costais, modelo FS 290, c ilindrada (cm3): 38,9, 
potência: 2.7, com cabo p a ra  m ãos, peso (kg) 7.9, com 
sistem a anti-vibratório , com equipam entos de proteção -  
(EPI), os equipam entos serão utilizados p a ra  a tender os 
serviços de lim peza u rbana : roçada  nos D istritos, 
A ssentam entos e á rea  u rb a n a  do m unicípio de 
Aquidauana-M S.
Referência: modelo FS 290 - m arca  Sthil.

Unid. 30 (trinta)

02 Motopodas: 30cm , com apoio dorsal, à  gasolina, 25,4 
c ilindrada (cm3), potência 0 ,9 5 /1 .3 , peso 7,3kg, sabre  
30cm , corren te 3 / 8 ”, com equipam entos de segurança  -  
EPI.
Referência: modelo HT75 m arca  Sthil.

Unid. 06 (seis)

03 Soprador de folhas costal, com equipam entos de segurança  
-  EPI, com bustível: gasolina e óleo 2 tem pos, capacidade do 
tan q u e  de com bustível (litros) 1.4; c ilindrada (cm3) 64.8; 
peso (kg) 9.8; potência (kw/cv) 3 .0 /4 ; velocidade m áxim a 
do a r  (m /s) 90; volume de a r  máximo com tubeira  (m3/h ) 
1720; ro tação m áxim a (rpm) 7200; ro tação len ta  (rpm) 
2500. Para todo tipo de varrição 
Referência: modelo BR 600 - m arca  Sthil.

Unid. 02 (dois)

04 Roçadeira H idráulica: C entral e Lateral, la rgu ra  de corte 
1700m m , a ltu ra  de corte 50 /200m m , 02(duas) facas, 
tran sm issão  por correias, peso 480kg, c o rn ro d a  apoio e 
proteção trase ira  de correntes. ' \

Unid. 02 (duas)

Rua Cassemiro Bruno, s/n -  Bairro Alto 
Tel.: PABX: (67) 3241-4308 e 3241-7256 Aquidauana-MS -  CEP 79.200-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE

Aquidauana-MS., 27 de Março de 2019.

Cl Nü 070 /2019/SEPROMA

DA: Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente 
A: Secretaria Municipal de Administração 
Sr. EUCL1DES NOGUEIRA JUNIOR

Senhor Secretario,

Solicitamos a abertura de Processo Licitatório para aquisição de motopodas, motosserras 
e roçadeiras para atender a Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente.

1.OBJETO: Abertura de processo Licitatório para aquisição futuras de equipamentos para serem 
utilizados pela equipe de serviços da Secretaria de Produção e Meio Ambiente. Anexo I

ITENS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID QUANT
01 Motopoda, gasolina, 25.4 cilindrada (cm3), potência 

0.95/1.3, peso 7.3kg, sabre 30cm, corrente 3/8”, com 
equipamentos de segurança -  EPI.
Referência: modelo HT75 marca Sthil

unid 05

02 Roçadeira, modelo FS290, gasolina, 38.9 cilindrada (cm3), 
7.9 kg, potência 2.7, com equipamentos de proteção -  EPI. 
Referencia: modelo FS290 marca Sthil

unid 10

03 Soprador de folhas costal com equipamentos de segurança -  
EPI, Combustível -  Gasolina e óleo 2 tempos, Capacidade 
tanque de combustível -  1,4, Cilindrada (cm3) -  64,8, Peso 
(kg) -  9,8,Potência (kw/cv) -  3.4/4, Velocidade máxima do 
ar (m/s) -  90, Volume de ar máximo com tubeira (m3/h) 
1720, Rotação máxima (rpm) -  7200, Rotação lenta (rpm) -  
2500, Para todo tipo de varrição.
Referencia: Modelo BR 600 marca Sthil

unid 05

04 Motoserra, gasolina, capacidade tanque combustível 0680, 
cilindrada (cm3) 72,2, peso (kg) 6,2, potência (KW/CV) 
3.9/5.3, com sabre 50 cm e corrente 36 dentes 3/8. 
Referencia: Modelo MS382 marca Sthil

unid 05

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana- MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241-5874 
E-mail: peproma@aquidauana.ms.eov.br

mailto:peproma@aquidauana.ms.eov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE

2. JUSTIFICATIVA: Os equipamentos requisitados serão destinados a executar os serviços de 
limpeza e conservação do Parque Natural Municipal Lagoa Comprida, Distritos e Aldeias sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente, mantendo assim a cidade 
com espaços públicos limpos e conservados.

3. FONTE DE RECURSO/DESPESA ORÇAMENTARIA:

Orgão 21 Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente

Unidade 21.01 Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente

Funcional 20.608.0215.2.041 Manutenção e Operacionalização da Secretaria de 

Produção e Meio Ambiente

Elemento de 

Despesas

4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamento e Material Permanente

4. LOCAL DE ENTREGA: Rua Estevão Alves Corrêa, 1763, Bairro Alto -  Aquidauana-MS.

5. PRAZO DE ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues em até 02 (dois) dias 
corridos após homologação e ordem dc fornecimento.

6. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias após o aceite da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo 
Gestor e Fiscal do contrato, devendo constar numero de contrato e empenho, acompanhada da 
documentação exigida na resolução 54 do TCE/MS.

4 * / n s \
7. GESTOR : Roberto Valadares Santos 

FISCAL DO CONTRATO: Denis Vargas da Rocha-C PF: 338692001-20

Atenciosamente,

Rohferto Valadares Santos
Secretario Municipal de Produção e Meio Ambiente

Rua: Giovane Toscane de Brito, 2765 
Centro -  Aquidauana- MS -  79200-000 

Fone: (067) 3241-5874 
E-mail: geproma@aauidauana.ms.gov.br

mailto:geproma@aauidauana.ms.gov.br

