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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - Objeto

Contratação  de  empresa  especializada  em  locação  de  retroescavadeira,  com
fornecimento de operador, combustível, encargos, manutenção e transporte.

2 - Motivação

A  FUNDECC  gerencia  diversos  recursos  financiadores  oriundos  de  Projetos  de
pesquisa, nos quais são previstos, a locação de máquinas, como  por exemplo, no Plano
de  Trabalho do Projeto  CEMIG GT 456.  Este  Projeto  tem como principal  objetivo
“apresentar um inovador modelo fitogeográfico como subsídio para revitalização das
áreas de preservação permanente e técnicas para conservação do solo e da água na
Bacia do Rio Grande para mitigar os impactos devido à falta de vegetação nas áreas
de APP´s, que possui uma relação direta com a vida do reservatório, promovendo a
conservação do mesmo e o desenvolvimento sustentável da região”. .

3 - Especificações técnicas, quantidades e  valor de referência

3.1 - Foi feita uma  ampla pesquisa de mercado, levando-se em consideração todos os

detalhes que envolvem o objeto licitado, que visa subsidiar a Seção de Compras na

definição do Valor de Referência  que norteará as decisões do pregoeiro designado para

a realização do Pregão.

 EMPRES A EMPRESA B EMPRESA C

ITE
M 

QT. UN. DESCRIÇÃO UNIT TOTAL UNIT TOTAL UNIT TOTAL
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1 300 Horas

Locação de retroescavadeira

-caçamba  carregadeira  igual  ou
superior a 0,79m3;

-caçamba  retroescavadeira  igual  ou
superior a 0,18m3

-transmissão 4X4;

-potência motor de 89hp com 
consumo médio de 9lts/h;

Inclusos:
-operador; combustível; encargos; 
manutenção e transporte

 

Utilização  no  Município  de
Lavras/MG

Construção  de  bacias  de
decantação ou infiltração

O local onde será prestado o serviço
terá definição no momento de cada
contratação,  não  ultrapassando
30km da cidade de Lavras/MG.

85,00 25.500,00 85,00 25.500,00 100,00 30.000,00

VALOR  

O valor médio apurado foi de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)

4 – Condição de execução

4.1 - Os serviços, objeto do presente certame, dar-se-ão de acordo com as condições a
seguir discriminadas:

I. A  Contratada deverá atender as solicitações de fornecimento no prazo
máximo de 24 horas a partir do pedido da contratante;

II. A  empresa  contratada  é  responsável  por  transportar,  descarregar,
substituir, manter em pleno funcionamento o equipamento, recolhendo-o após a
execução dos serviços.

III. O  funcionário  da  contratada  deverá  estar  perfeitamente  treinado  para
execução dos serviços que lhe compete.  O operador deverá portar sempre os
documentos  de  porte  obrigatório  do  equipamento  e  o  comprobatório  de  sua
habilitação.
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IV. Em caso de avaria do equipamento que impeça a execução do serviço a
contento, e quando não for possível o conserto no local, a contratada obriga-se a
substituí-lo  de  imediato  por  outro  similar,  de  maneira  a  não  interromper  o
correto andamento dos serviços durante o tempo necessário aos reparos.

V. Prazo de garantia: A empresa contratada deverá garantir a eficiência na prestação dos
serviços com execução plena das escavações e movimentos realizados.

V.  É  vedado  à  Contratada  subcontratar,  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  a  ela
adjudicados.

5 – Obrigações e responsabilidades da contratada

a) Fornecer a máquina com no máximo cinco anos de uso;

b) Zelar pela total segurança dos operários, funcionários e terceiros no perímetro da
execução dos serviços;

c)  Fornecer  aos  operadores  todos  os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  EPI’s,
necessários  e  adequados  para  cada  tipo  de  situação,  em  cumprimento  à  legislação
pertinente, com Certificado de Aprovação, expedido pelo órgão nacional competente em
matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

d) Executar os serviços, objeto do Contrato, obedecendo rigorosamente às normas de
segurança e medicina do trabalho previstos na legislação em vigor e as instruções e
medidas de segurança internas que forem determinadas pela Contratante;

e) Fornecer uniformes e crachás (de uso obrigatório) aos seus funcionários, contendo a
identificação da empresa contratada e de cada trabalhador. 

f)  Alocar  mão  de  obra  com  vínculo  empregatício,  com  qualificação  adequada  e
experiência comprovada para o tipo de serviço;

g) Mobilizar e desmobilizar o equipamento a cada chamada;
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h)  –  Deverão  estar  inclusas  no  valor  da  locação,  o  fornecimento  do  operador;

combustível; encargos; manutenção e transporte.

i)  –  O  operador  do  equipamento  deverá  ser  habilitado  na  categoria  que  exige  o

equipamento, com experiência comprovada.

j) – Fornecer máquina com no máximo 5 (cinco) anos de uso.    

06 - Justificativa para a aquisição

6.1 Os serviços de locação de retroescavadeira serão utilizados na construção de bacias
de  decantação  em  margens  de  estradas  rurais  bem  como  na  construção  de  outras
estruturas  como,  por  exemplo,  terraços  de  base  larga.  Salienta-se  que  as  referidas
estruturas  são  de  suma importância,  pois,  tratam-se  do  objeto  principal  do  referido
subprojeto.

  7 - Prazo, local e condições de entrega ou execução

5.1 As locações serão concretizadas com a emissão de Ordem de Serviço que indicará o
local e o número de horas. 
5.2  A ordem de  serviço  deverá  ser  cumprida  no  prazo  máximo de  10  dias  após  o
recebimento.
5.3 A contratação das horas estimadas no edital poderão ocorrer no período de até 06
meses.

8 -  Responsável pelo acompanhamento da execução do serviço

Professor Gilberto Coelho – Coordenador do Programa de Pós Graduação em Recursos
Hídricos  –  DAG  –  acompanhará  a  execução  do  serviço,  bem  como,  autorizará  o
pagamento das Notas Fiscais emitidas

9 - Condições e prazos de pagamento

O pagamento  deverá  ser  feito  em até  10  dias  após  a  contratação  de  cada  locação,
mediante emissão de nota fiscal e aprovação do responsável pelo acompanhamento da
execução do serviço.
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Rilke Tadeu Fonseca de Freitas
Diretor Executivo – FUNDECC

Professor Gilberto Coelho – 
Coordenador do Programa de Pós Graduação em Recursos Hídricos – DAG

Lavras, 28 de julho de 2015.
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