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ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2023 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. Aquisição de MÁQUINAS PESADAS TIPO: ESAVADEIRA HIDRÁULICA, 
RETROESCAVADEIRA, MINI CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, 
ROLO COMPACTADOR pelos Municípios Consorciados por meio de registro de preços. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A presente licitação faz-se necessária a fins de suprir a demanda de aquisição por 
máquinas pesadas. As máquinas visam o aumento, renovação e/ou substituição do parque 
de máquinas dos órgãos ou entidades dos entes da Federação (direta ou indireta) 
consorciados em razão do tempo de uso, quantidade de horas realizadas e alto custo de 
manutenção. A máquina é utilizada pelo município em diversos serviços operacionais, de 
infraestrutura urbana e rural, recuperação de estradas vicinais, aumentando e melhorando 
a infraestrutura das vias de escoamento da produção, impactando positivamente na vida 
da população. 

O Sistema de Registro de Preços será adotado em razão do atendimento a mais de um 
órgão/entidade. O fundamento para a adoção desse procedimento está previsto no art. 3º 
e incisos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, abaixo transcrito: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 
seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver 
necessidade de contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão 
de entregas parceladas ou contratação de serviços 
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a 
contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão 
ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração. 

O presente processo de aquisição, bem como atas e contratos dele decorrentes, serão 
regidos pela Resolução nº 26/2014, de 26 de dezembro de 2014 e pelo Decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, mesmo que não inteiramente transcrito. 
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3. QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 

3.1. As quantidades estimadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços foram 
projetadas de acordo com o consumo do Consisa e de cada Município Consorciado e se 
referem àquelas registradas no Sistema de Compras do Consisa quando da fase 
preparatória da licitação. Os Municípios Consorciados reservam-se no direito de adquirir 
em cada item o quantitativo que julgarem necessário, podendo ser parcial ou integral, e 
até mesmo o de se abster a adquirir quaisquer itens especificados. 

Poderão ser realizados remanejamentos dos quantitativos registrados entre os Órgãos 
Participantes. 

A especificação abaixo visa oferecer a descrição completa e adequada das características 
e quantitativos do objeto a ser licitado: 

 

Item Código 
Consisa 

Descrição Quantidade 

1 107163 ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA. ZERO HORA. PESO 
OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 12500 KG E MENOR OU 
IGUAL A 14999 KG. 

29 

2 107164 ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA. ZERO HORA. PESO 
OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 19400 KG E MENOR OU 
IGUAL A 21399 KG. 

27 

3 107173 ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA. ZERO HORA.PESO 
OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 17400 KG E MENOR OU 
IGUAL A 19399 KG. 

23 

4 107166 MOTONIVELADORA NOVA. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL 
MAIOR OU IGUAL A 15070 KG. 

29 

5 107167 PA CARREGADEIRA NOVA. ZERO HORA. PESO OPERACIONAL 
MAIOR OU IGUAL A 10050 KG. 

28 

6 107168 PA CARREGADEIRA 14 TONELADAS 28 

7 107170 RETROESCAVADEIRA NOVA. ZERO HORA. PESO 
OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7000 KG. 

34 

8 107171 ROLO COMPACTADOR NOVO. ZERO HORA. PESO 
OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 10400 KG 

27 

 

3.2. A Folha de Dados com o descritivo completo de cada item consta do Anexo I do Termo 
de Referência. 

 
4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA  

4.1. Deverão ser exigidos do licitante os seguintes documentos de HABILITAÇÃO TÉCNICA: 
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a) Comprovação de que o equipamento será novo, zero hora – Ano de Fabricação 2022 ou 
superior; 

a) Catálogos, prospecto ou fichas técnicas oficiais (em língua portuguesa brasileira) 
contendo descrição detalhada do modelo e fabricante, dimensões, características, 
especificações técnicas e outras informações que permitam a avaliação pela Equipe de 
Licitações. Os documentos devem ainda permitir a identificação visual do objeto ofertado 
(fotografia, desenhos, ilustrações). 

c) Declaração sobre Assistências Técnicas e de Manutenção: a máquina deve ter pelo 
menos uma concessionária autorizada em um raio de 120 km do endereço do Consórcio. 
A comprovação deverá ser feita através de documento assinado pela proponente, onde 
conste a relação da(s) concessionária(s) autorizada(s) com endereço completo, telefone, e-
mail, etc 

 

5. FORMA DE ADJUDICAÇÃO 

5.1. A adjudicação será realizada por MENOR PREÇO por item. 

 

6. EXECUÇÃO DO OBJETO  
 

6.1. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
corridos a contar do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor, no endereço 
indicado pelo próprio Órgão Participante que esteja adquirindo o item. 
 
6.2. O Fornecedor deverá entregar o veículo constante da autorização no local indicado 
pelo Órgão Participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML 
para o e-mail indicado no Empenho ou autorização de fornecimento.  
 
6.3. Os equipamentos deverão ser transportados através de veículo apropriado, não sendo 
permitido o deslocamento com o veículo rodando, e todas as despesas relacionadas com 
as entregas em cada Órgão Participante correrão por conta do Fornecedor. 
 
6.4. Na entrega técnica, o fornecedor apresentará ao proprietário todas as informações 
sobre os recursos que seu veículo oferece e suas funcionalidades, instruções fundamentais 
sobre condução econômica, instruções sobre a importância da manutenção preventiva, 
frequências recomendadas para a troca de óleo e filtros e sobre a garantia do 
equipamento. 
 

7. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

7.1. Garantia total do equipamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses sem limite de 
horas, a contar de efetivo recebimento da máquina pelo Contratante.  

7.2. As manutenções periódicas e preventivas previstas no manual do fabricante serão de 
responsabilidade dos Órgãos Participantes.  
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7.3. Assistências Técnicas e de Manutenção: a máquina deve ter pelo menos uma 
concessionária autorizada em um raio de 120 km do endereço do Consórcio. A 
comprovação deverá ser feita através de documento assinado pela proponente, onde 
conste a relação da(s) concessionária(s) autorizada(s) com endereço completo, telefone, e-
mail, etc.  

7.4. No período de garantia, os serviços de assistência técnica serão efetuados e o problema 
solucionado num prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da solicitação/notificação 
oficial e deverá ser realizado no território do Órgão Participante, em local indicado por este.  

7.5. Se a Contratada não puder atender dentro do prazo estabelecido, justificará e 
comprovará por escrito os motivos, ficando a prorrogação por mais 10 (dez) dias úteis 
(máximo) condicionada à aceitação do Contratante.  

7.6. A Contratada deverá prestar assistência técnica e demais assessoramentos necessários 
ao recebimento, uso e manutenção da máquina. Deverá garantir o fornecimento de peças 
sobressalentes e componentes da máquina e componentes (originais ou genuínas), 
durante o período de 10 (dez) anos, a partir da data da assinatura do termo de recebimento 
definitivo do veículo ou equipamento.  

7.7. É vedada a elaboração de manual do equipamento exclusivo para os equipamentos 
objeto da presente contratação com termos distintos daqueles fornecidos aos 
proprietários particulares do mesmo modelo de equipamento.  

 

8. EXECUÇÃO DA GARANTIA 

8.1. Considerando que os equipamentos serão adquiridos por municípios associados ao 
Consisa, as concessionárias autorizadas deverão estar disponíveis em um raio de 120 km 
do consórcio, para execução da garantia e assistência técnica por meio de serviços 
especializados de manutenção homologados pela Fabricante/Montadora, e deverá ser 
realizado no território do Órgão Participante, em local indicado por este.  

8.2. Durante o período de garantia, deverão ser realizadas as manutenções periódicas e 
preventivas previstas no manual do fabricante, sem custos para os Órgãos Participantes, 
sem limite de horas, incluindo: deslocamento, mão de obra, filtros e óleo do motor, 
hidráulicos e outros, a contar de efetivo recebimento da máquina pelo Contratante.  

8.3. Durante o período de garantia dos equipamentos, nos casos em que as revisões forem 
realizadas de acordo com o manual do proprietário, em rede de concessionárias 
autorizadas, caso ocorra à necessidade de substituição de peças genuínas decorrentes de 
vício de fabricação, desde que o proprietário da máquina não tenha dado causa ao defeito, 
o custo da mão-de-obra especializada necessária e da aquisição da peça será de 
responsabilidade da Contratada.  

8.4. Durante o período de garantia dos veículos de, no mínimo, 12 (doze) meses sem limite 
de horas, a contar de efetivo recebimento da máquina pelo Contratante, a Contratada se 
responsabilizará pela manutenção corretiva das máquinas que apresentarem defeitos e 
deverá ser realizado no território do Órgão Participante, em local indicado por este, 
arcando com as peças de reposição e com a mão-de-obra necessária.  
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8.5. A Contratada disponibilizará telefone de emergência 24h (central/serviço de 
atendimento ao cliente) para acionamento da garantia.  

8.6. É vedado à Contratada opor qualquer restrição de assistência técnica constante no 
manual da Fabricante/Montadora ou em outro instrumento da fábrica, cuja participação 
no Certame configura plena aceitação das condições exigidas.  

 

9. DA ENTREGA DA MÁQUINA  

9.1. A máquina deverá ser entregue em cada Município Contratante, no endereço indicado 
na Autorização de Fornecimento.  

9.2. A máquina deverá ser transportada através de veículo apropriado, não sendo permitido 
o deslocamento com o equipamento rodando, e todas as despesas relacionadas com as 
entregas em cada Município Contratante correrão por conta do Fornecedor;  

9.3. Na entrega técnica, o Fornecedor apresentará ao Proprietário todas as informações 
sobre os recursos que seu equipamento oferece e suas funcionalidades, instruções 
fundamentais, instruções sobre a importância da manutenção preventiva, frequências 
recomendadas para a troca de óleo e filtros e sobre a garantia do equipamento.  

9.4. A garantia dos produtos a serem entregues não será inferior àquela contida no 
descritivo do item, e deverá estar igual àquela apresentada e aceita na proposta.  

9.5. Deverá ser fornecido pela Contratada os prospectos dos equipamentos ofertados, em 
língua portuguesa, constando todas as informações técnicas necessárias à análise da 
proposta.  

9.6. Deverá acompanhar o equipamento no momento da entrega, o manual de operação 
com segurança e de manutenção, em língua portuguesa, sendo obrigatório fornecer 
treinamento in loco para operação e manutenção preventiva a servidores deste município 
sem ônus adicional, para o equipamento e para os implementos. 

 

10 PAGAMENTO 

10.1. Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de 
recebimento definitivo dos itens, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e 
arquivo XML. 

10.2. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou 
correção monetária.  

10.3. Os pagamentos serão efetuados em conformidade à Instrução Normativa nº 1.234 da 
RFB ou outra que se refira a retenções e vier a lhe substituir, caso o Órgão Participante 
adote tal sistemática em seus pagamentos de contraprestação de bens. 
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11 DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO 

11.1. A Ata de Registro de Preços e seus atos conexos, decorrentes do presente Termo, serão 
firmados eletronicamente, por ambas as partes, na forma qualificada de que trata o art. 4º, 
inciso III da Lei nº 14.063/2020, por meio de certificações digitais emitidas em 
conformidade com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). 

 

12 DEMAIS DISPOSITIVOS 

12.1. Quanto às obrigações, sanções e penalidades, pagamento e demais prerrogativas, a 
CONTRATADA ficará sujeita ao que estiver disposto e previsto no Edital e demais anexos. 

 

Lajeado/RS, 24 de março de 2023 

 

 

 

Camila Stramari 

Setor de Apoio 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

FOLHA DE DADOS 

As Folhas de Dados presentes nesse Anexo têm por objetivo descrever os veículos que 
possam atender às necessidades dos Municípios Consorciados ao Consisa. 

Devido à grande variedade de utilização pelos agentes públicos, são descritos não apenas 
um tipo de veículo (pois certo é que o mesmo não seria capaz de atender a todas as 
necessidades), mas uma gama de veículos de diferentes tipos e com variadas 
configurações. 

Como exemplo, nota-se que alguns trabalhos são frequentemente realizados em 
ambientes diversos, que resultam em uma deterioração do veículo por si só, independente 
da ação dos agentes públicos (que têm por obrigação zelar por qualquer item público), e 
onde não se verifica grande necessidade de determinados itens de conforto. Dessa forma, 
não se necessita dispender de uma grande quantia financeira na aquisição de automóveis 
para esse fim. 

Por outro lado, alguns tipos de trabalho exigem um veículo mais completo, que ofereça 
maior conforto a seus ocupantes, cujo custo, porém, se eleva em relação aos mais básicos. 
Assim, tais veículos vêm atender a necessidades diversas daquela antes mencionada. 

O mesmo é válido com relação aos itens de segurança. Um veículo para a realização de 
trabalhos estritamente urbanos não necessita uma configuração exatamente igual a de 
um veículo de uso rodoviário, ou mesmo de um que rode em estradas sem pavimentação. 
Isso justifica a variação nos itens de segurança requeridos para cada atividade. 

A capacidade com relação ao número de ocupantes, a capacidade de carga (seja em 
volume, seja em massa), as dimensões, motor, tipo de combustível, transmissão, direção e 
itens de tecnologia e informação ao condutor também são variáveis determinantes que 
ampliam essa vasta gama de opções. O objetivo é atingir o melhor custo/benefício, 
respeitando as condições humanas de todos que possam fazer uso dos automóveis 
públicos. 

Os veículos descritos a seguir visam o aumento, renovação e/ou substituição da frota dos 
municípios consorciados com alta quilometragem e alto custo de manutenção, e, ainda, 
por considerar que os veículos novos serão utilizados em deslocamentos contínuos com 
viagens de longas distâncias, realizadas principalmente no transporte de peças de 
pequeno/médio porte e de insumos utilizados em veículos, veículos e equipamentos das 
administrações, bem como nos deslocamentos dos agentes públicos para 
desenvolvimento nas atividades de trabalho, entre outras atividades necessárias para o 
atendimento das ações públicas. Os veículos devem ser dotados de compartimento de 
carga com dimensões suficientes para os propósitos a que se destinam. 

Os veículos poderão ser utilizados em diferentes tipos de terreno e em situações adversas 
(como mal tempo, aclives com ângulos consideráveis e etc), por esse motivo faz-se 
necessário que alguns deles possuam controles de estabilidade e tração. 

O câmbio automático (naqueles veículos com a referida exigência) visa maior conforto de 
dirigibilidade ao motorista, substituindo a troca excessiva de marchas manualmente em 
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viagens de longa distância, exigindo menor esforço do condutor e, consequentemente, 
reduzindo seu cansaço após dirigir por longos períodos, além de garantir aos ocupantes 
maior segurança, pois o motorista poderá ficar mais atento à dirigibilidade do veículo e a 
situações emergenciais. Entendendo que, por se tratar de veículo público, e que não será 
conduzido por um único motorista, a opção pelo câmbio automático se traduz em 
economia e o câmbio manual está mais propenso a consertos se as marchas forem mal 
acionadas, ficando a embreagem comprometida, ocasionando manutenções mais 
frequentes, acarretando, consequentemente, em maior custo. De acordo com as principais 
Fabricantes/Montadoras de veículos, nos próximos quatro anos, ofertarão metade de sua 
frota com câmbio automático no Brasil. 

A necessidade de o veículo ser quatro portas (naqueles veículos com a referida exigência) 
é para que o embarque e desembarque possa ser facilitado com maior segurança. 

Por esses motivos, são estabelecidos parâmetros mínimos a fim de se diferenciar cada tipo 
de veículo (mantendo sempre em primeiro plano as necessidades da administração 
pública), sem os quais se torna impossível a distinção entre cada um deles. Não se trata, 
portanto, de limitação de eventuais interessados em participar do Certame, uma vez que 
o interesse é que haja o maior número de participantes possível, mas de limites técnicos 
aos quais todos os interessados devem ser capazes de atender. 

A finalidade da utilização é, portanto, item chave na escolha dos modelos por cada Órgão 
Participante. 

Com relação aos itens exigidos nas Folhas de Dados, algumas importantes distinções são 
aqui estabelecidas: 

▪ itens de série: são aqueles que já vêm instalados pela Fabricante/Montadora (compõem a versão 
original de cada veículo); 

▪ opcionais de fábrica: são aqueles oferecidos oficialmente e instalados pela Fabricante/Montadora 
como itens opcionais de cada veículo, diferindo de itens opcionais encontrados de forma paralela 
no mercado (mesmo quando oferecido por concessionário). 

Abaixo, o descritivo completo dos veículos e vans em ordem crescente do Código Consisa. 
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FOLHA DE DADOS 
ITEM CÓDIGO CONSISA 107163 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

 

 
1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DA MÁQUINA  
1.1. Nomenclatura: Escavadeira Hidráulica;  
1.1.1. Modelo Referencial do CONSISA: Tipo A.  
1.2. Cor predominante:  
1.2.1. Amarela.  
1.3. Características gerais:  
1.3.1. Nova (zero hora);  
1.3.2. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;  
1.3.3. Cabine fechada, com proteção contra capotamento e queda de objetos.  
1.4. Dimensões e Capacidades:  
1.4.1. Peso operacional maior ou igual a 12500 [Kg] e menor ou igual a 14999 [Kg];  
1.4.2. Dimensão mínima da sapata maior ou igual a 600 [mm];  
1.4.3. Comprimento total (em posição de transporte) maior ou igual a 7.000 [mm];  
1.4.4. Largura maior ou igual a 2.400 [mm];  
1.4.5. Profundidade máxima de escavação maior ou igual a 4.500 [mm];  
1.4.6. Altura máxima de escavação maior ou igual a 7.500 [mm];  
1.4.7. Altura máxima de despejo maior ou igual a 5.000 [mm];  
1.4.8. Capacidade mínima da caçamba maior ou igual a 0,5 [m³].  
1.5. Motor:  
1.5.1. Mínimo de 04 (quatro) cilindros;  
1.5.2. Potência bruta máxima igual ou superior a 80 [HP];  
1.5.3. Aspiração: turboalimentado;  
1.5.4. Da mesma marca do fabricante do equipamento.  
1.6. Abastecimento de Combustível:  
1.6.1. Combustível: Diesel;  
1.6.2. Capacidade mínima do tanque de combustível de 220 litros.  
1.7. Sistema de Segurança:  
1.7.1. Alarme sonoro de deslocamento.  
1.8. Conforto:  
1.8.1. Ar-condicionado;  
1.8.2. Assento do operador ergonômico, ajustável, com apoio para os braços e cinto de segurança.  
1.9. Informação/tecnologia:  
1.9.1. Rádio AM/FM.  
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FOLHA DE DADOS 
ITEM CÓDIGO CONSISA 107164 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

 
Produto: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO B  
2. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DA MÁQUINA  
2.1. Nomenclatura: Escavadeira Hidráulica.  
2.1.1. Modelo Referencial do CONSISA: Tipo B.  
2.2. Cor predominante:  
2.2.1. Amarela.  
2.3. Características gerais:  
2.3.1. Nova (zero hora);  
2.3.2. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;  
2.3.3. Cabine fechada, com proteção contra capotamento e queda de objetos.  
2.4. Dimensões e Capacidades:  
2.4.1. Peso operacional maior ou igual a 19.400 [Kg] e menor ou igual a 21.399 [Kg];  
2.4.2. Dimensão mínima da sapata maior ou igual a 700 [mm];  
2.4.3. Comprimento total (em posição de transporte) maior ou igual a 8.500 [mm];  
2.4.4. Largura maior ou igual a 2.500 [mm];  
2.4.5. Profundidade máxima de escavação maior ou igual a 5.800 [mm]:  
2.4.6. Altura máxima de escavação maior ou igual a 8.700 [mm];  
2.4.7. Altura máxima de despejo maior ou igual a 6.200 [mm];  
2.4.8. Capacidade mínima da caçamba maior ou igual a 0,9 [m³].  
2.5. Motor:  
2.5.1. Mínimo de 04 (quatro) cilindros;  
2.5.2. Potência bruta máxima igual ou superior a 130 [HP];  
2.5.3. Aspiração: turboalimentado;  
2.5.4. Da mesma marca do fabricante do equipamento.  
2.6. Abastecimento de Combustível:  
2.6.1. Combustível: Diesel;  
2.6.2. Capacidade mínima do tanque de combustível de 270 litros.  
2.7. Sistema de Segurança:  
2.7.1. Alarme sonoro de deslocamento.  
2.8. Conforto:  
2.8.1. Ar-condicionado;  
2.8.2. Assento do operador ergonômico, ajustável, com apoio para os braços e cinto de segurança.  
2.9. Informação/tecnologia:  
2.9.1. Rádio AM/FM.  
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FOLHA DE DADOS 
ITEM CÓDIGO CONSISA 107173 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

 
Produto: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO C  
3. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DA MÁQUINA  
3.1. Nomenclatura: Escavadeira Hidráulica.  
3.1.1. Modelo Referencial do CONSISA: Tipo C.  
3.2. Cor predominante:  
3.2.1. Amarela.  
3.3. Características gerais:  
3.3.1. Nova (zero hora);  
3.3.2. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;  
3.3.3. Cabine fechada, com proteção contra capotamento e queda de objetos.  
3.4. Dimensões e Capacidades:  
3.4.1. Peso operacional maior ou igual a 17.400 [Kg] e menor ou igual a 19.399 [Kg];  
3.4.2. Dimensão mínima da sapata maior ou igual a 600 [mm];  
3.4.3. Comprimento total (em posição de transporte) maior ou igual a 8.000 [mm];  
3.4.4. Largura maior ou igual a 2.400 [mm];  
3.4.5. Profundidade máxima de escavação maior ou igual a 5.500 [mm]:  
3.4.6. Altura máxima de escavação maior ou igual a 8.500 [mm];  
3.4.7. Altura máxima de despejo maior ou igual a 6.000 [mm];  
3.4.8. Capacidade mínima da caçamba maior ou igual a 0,7 [m³].  
3.5. Motor:  
3.5.1. Mínimo de 04 (quatro) cilindros;  
3.5.2. Potência bruta máxima igual ou superior a 115 [HP];  
3.5.3. Aspiração: turboalimentado.  
3.6. Abastecimento de Combustível:  
3.6.1. Combustível: Diesel;  
3.6.2. Capacidade mínima do tanque de combustível de 250 litros.  
3.7. Sistema de Segurança:  
3.7.1. Alarme sonoro de deslocamento.  
3.8. Conforto:  
3.8.1. Ar-condicionado;  
3.8.2. Assento do operador ergonômico, ajustável, com apoio para os braços e cinto de segurança.  
3.9. Informação/tecnologia:  
3.9.1. Rádio AM/FM.  
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

 
Produto: MOTONIVELADORA TIPO A  
4. ESPECIFICAÇÕES  
4.1. Nomenclatura: MOTONIVELADORA;  
4.1.1. Modelo Referencial do CONSISA: Tipo A.  
4.2. Cor predominante:  
4.2.1. Amarela  
4.3. Características gerais:  
4.3.1. Nova (zero hora);  
4.3.2. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;  
4.3.3. Cabine fechada, com proteção contra capotamento e queda de objetos.  
4.4. Dimensões:  
4.4.1. Peso operacional maior ou igual a 15070 Kg;  
4.4.2. Comprimento total maior ou igual a 8.500 mm;  
4.4.3. Largura, medida externamente ao pneu, maior ou igual a 2.400 mm;  
4.4.4. Altura, até o topo da cabine, maior ou igual a 3000 mm.  
4.5. Motor:  
4.5.1. Mínimo de 6 cilindros;  
4.5.2. Potência bruta máxima igual ou superior a 125 HP;  
4.5.3. Aspiração: turboalimentado;  
4.5.4. Da mesma marca do fabricante ou grupo fabricante do equipamento;  
4.5.5. Nível de emissão de poluentes conforme a norma vigente.  
4.6. Abastecimento de Combustível:  
4.6.1. Combustível: Diesel;  
4.6.2. Capacidade mínima do tanque de combustível de 240 litros.  
4.7. Transmissão:  
4.7.1. Com no mínimo 6 marchas à frente e 3 marchas à ré.  
4.8. Lâmina:  
4.8.1. Com controle hidráulico de deslocamento angular e lateral.  
4.9. Pneus: 
4.9.1. Novos. Condizentes com as dimensões do equipamento e especificações/catálogo do modelo.  
4.10. Sistema de Segurança:  
4.10.1. Alarme sonoro de deslocamento a ré.  
4.11. Conforto:  
4.11.1. Ar-condicionado;  
4.11.1. Assento do operador ergonômico, ajustável, com apoio para os braços e cinto de segurança.  
4.12. Demais itens:  
4.12.1. Com escarificador traseiro e contrapeso dianteiro;  
4.12.2. Equipado com todos os itens de série, conforme catálogo comercial do produto.  
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ITEM CÓDIGO CONSISA 107167 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

 
Produto: PÁ CARREGADEIRA TIPO A  
5. ESPECIFICAÇÕES  
5.1. Nomenclatura: PÁ-CARREGADEIRA;  
5.1.1. Modelo Referencial do CONSISA: Tipo A.  
5.2. Cor predominante:  
5.2.1. Amarela  
5.3. Características gerais:  
5.3.1. Nova (zero hora);  
5.3.2. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;  
5.3.3. Cabine fechada, com proteção contra capotamento e queda de objetos.  
5.4. Dimensões:  
5.4.1. Peso operacional maior ou igual a 10050 Kg;  
5.4.2. Comprimento total maior ou igual a 6.600 mm;  
5.4.3. Largura, medida externamente ao pneu, maior ou igual a 2.290 mm;  
5.4.4. Altura, até o topo da cabine, maior ou igual a 3.100mm.  
5.5. Motor:  
5.5.1. Mínimo de 4 cilindros;  
5.5.2. Potência máxima igual ou superior a 120 HP;  
5.5.3. Aspiração: turboalimentado;  
5.5.4. Nível de emissão de poluentes conforme a norma vigente.  
5.6. Abastecimento de Combustível:  
5.6.1. Combustível: Diesel;  
5.6.2. Capacidade mínima do tanque de combustível de 140 litros.  
5.7. Transmissão:  
5.7.1. Com no mínimo 4 marchas à frente e 3 marchas à ré.  
5.8. Caçamba:  
5.8.1. Com dentes curtos e capacidade maior ou igual a 1.8m³.  
5.9. Pneus:  
5.9.1. Novos. Condizentes com as dimensões do equipamento e especificações/catálogo do 
modelo.  
5.10. Sistema de Segurança:  
5.10.1. Alarme sonoro de deslocamento a ré.  
5.11. Conforto:  
5.11.1. Ar-condicionado;  
5.11.1. Assento do operador ergonômico, ajustável, com apoio para os braços e cinto de segurança.  
5.12. Demais itens:  
5.12.1. Equipado com todos os itens de série, conforme catálogo comercial do produto.  
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ITEM CÓDIGO CONSISA 107168 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
Produto: PÁ CARREGADEIRA TIPO B  
6. ESPECIFICAÇÕES  
6.1. Nomenclatura: PÁ CARREGADEIRA TIPO B 
6.1.1. Modelo Referencial do CONSISA: Tipo B.  
6.2. Cor predominante:  
6.2.1. Amarela  
6.3. Características gerais:  
6.3.1. Nova (zero hora);  
6.3.2. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;  
6.3.3. Cabine fechada, com proteção contra capotamento e queda de objetos.  
6.4. Dimensões:  
6.4.1. Peso operacional mínimo de 14450 Kg;  
6.5. Motor:  
6.5.1. Mínimo de 6 cilindros;  
6.5.2. Potência bruta de no mínimo 175 HP;  
6.5.3. Nível de emissão de poluentes conforme a norma vigente.  
6.6. Abastecimento de Combustível:  
6.6.1. Combustível: Diesel;  
6.6.2. Capacidade mínima do tanque de combustível de 195 litros.  
6.7. Transmissão:  
6.7.1. Com no mínimo 4 marchas à frente e 3 marchas à ré.  
6.8. Caçamba:  
6.8.1. Com capacidade de no mínimo 2,5m³.  
6.9. Conforto:  
6.9.1. Ar-condicionado;  
6.10. Demais itens:  
6.10.1. Equipado com todos os itens de série, conforme catálogo comercial do produto.  
6.11. Cabine fechada com proteção Rops, pneus na medida de 20,5 x 25 , sistema de freio banhado 
a óleo, altura até o pino de giro da caçamba de no mínimo 3.90 mm, altura máxima de desgarra de 
no mínimo 2.850 mm, carga de tombamento alinhada de no mínimo 10.000 kg, carga de 
tombamento totalmente articulada de no mínimo 9.000 kg, hélice do sistema de refrigeração 
(ventoinha) com sistema de reversão totalmente hidráulica, com no mínimo 04 faróis frontal e no 
mínimo 02 faróis traseiros, chave geral do sistema elétrico, rádio am/fm e mp3, equipamento deverá 
vir instalado com todos os equipamentos obrigatórios em lei conforme o código brasileiro de 
trânsito. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
Produto: RETROESCAVADEIRA TIPO A  
7. ESPECIFICAÇÕES  
7.1. Nomenclatura: RETROESCAVADEIRA;  
7.1.1. Modelo Referencial do CONSISA: Tipo A.  
7.2. Cor predominante:  
7.2.1. Amarela  
7.3. Características gerais:  
7.3.1. Nova (zero hora);  
7.3.2. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;  
7.3.3. Cabine fechada, com proteção contra capotamento e queda de objetos.  
7.4. Dimensões:  
7.4.1. Comprimento total (em posição de transporte) maior ou igual a 7.000 [mm];  
7.4.2. Distância entre eixos maior ou igual a 2.100[mm];  
7.4.3. Largura maior ou igual a 2.100 mm;  
7.4.4. Profundidade máxima de escavação maior ou igual a 4.200[mm] 
7.4.5. Peso operacional maior ou igual a 7.000[kg]. 
7.5. Motor:  
7.5.1. Mínimo de 4 cilindros;  
7.5.2. Potência máxima igual ou superior a 85 HP;  
7.5.3. Aspiração: turboalimentado;  
7.5.4. Da mesma marca do fabricante do equipamento.  
7.6. Abastecimento de Combustível:  
7.6.1. Combustível: Diesel;  
7.6.2. Capacidade mínima do tanque de combustível de 120 litros.  
7.7. Transmissão:  
7.7.1. Com no mínimo 4 marchas à frente e 2 marchas à ré.  
7.8. Direção:  
7.8.1. Elétrica, hidráulica e eletrohidráulica.  
7.9. Carregadeira:  
7.9.1. Com dentes e capacidade da caçamba carregadeira maior ou igual a 0,9m³.  
7.10. Escavadeira:  
7.10.1. Com dentes e capacidade da caçamba escavadeira maior ou igual a 0,2m³.  
7.11. Pneus:  
7.11.1. Novos. Condizentes com as dimensões do equipamento e com no mínimo 10 lonas nos pneus 
dianteiros e 12 lonas nos pneus traseiros.  
7.12. Sistema de Segurança:  
7.12.1. Alarme sonoro de deslocamento a ré.  
7.13. Conforto:  
7.13.1. Ar-condicionado;  
7.13.2. Assento do operador ergonômico, ajustável, com apoio para os braços e cinto de segurança.  
7.14. Demais itens:  
7.14.1. Equipado com todos os itens de série, conforme catálogo comercial do produto.  
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 
Produto: ROLO COMPACTADOR TIPO A  
8. ESPECIFICAÇÕES  
8.1. Nomenclatura: ROLO COMPACTADOR; 
8.1.1. Modelo Referencial do CONSISA: Tipo A.  
8.2. Cor predominante:  
8.2.1. Amarela  
8.3. Características gerais: 
8.3.1. Novo (zero hora);  
8.3.2. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;  
8.3.3. Vibratório e autopropelido (tração nas rodas e no cilindro);  
8.3.4. Cabine fechada, com proteção contra capotamento e queda de objetos.  
8.4. Dimensões:  
8.4.1. Peso operacional maior ou igual a 10.400 Kg;  
8.4.2. Comprimento total maior ou igual a 5.450 mm;  
8.4.3. Largura maior ou igual a 2.100 mm;  
8.4.4. Altura, até o topo da cabine, maior ou igual a 2.850 mm.  
8.5. Motor:  
8.5.1. Mínimo de 4 cilindros;  
8.5.2. Potência máxima igual ou superior a 110 HP;  
8.5.3. Aspiração: turboalimentado;  
8.5.4. Da mesma marca do fabricante ou grupo fabricante do equipamento;  
8.5.5. Nível de emissão de poluentes conforme a norma vigente.  
8.6. Abastecimento de Combustível:  
8.6.1. Combustível: Diesel;  
8.6.2. Capacidade mínima do tanque de combustível de 195 litros.  
8.7. Cilindro:  
8.7.1. Liso, com diâmetro maior ou igual a 1500 mm;  
8.7.2. Acompanhado de kit de revestimento tipo “pé de carneiro” (pés quadrados ou retangulares);  
8.7.3. Amplitude de vibração máxima maior ou igual a 1.8 mm.  
8.8. Pneus:  
8.8.1. Novos. Condizentes com as dimensões do equipamento e especificações/catálogo do modelo.  
8.9. Sistema de Segurança:  
8.9.1. Alarme sonoro de deslocamento a ré.  
8.10. Conforto:  
8.10.1. Ar-condicionado;  
8.10.1. Assento do operador ergonômico, ajustável, com apoio para os braços e cinto de segurança.  
8.11. Demais itens:  
8.11.1. Equipado com todos os itens de série, conforme catálogo comercial do produto.  
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