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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

     Aquisição de colmeia ou bloco de refrigeração para retroescavadeira Randon RD 406. 

 

1 – DO OBJETO 

    Aquisição de colmeia ou bloco de refrigeração em alumínio com as seguintes medidas: 60 cm de 

altura e 15 cm de largura e espessura de 11,5 cm, para retroescavadeira Randon RD 406, ano 2018. 

Este bloco é soldado com solda de alumínio  

 

Item Quant Descrição VL Med. 

Unitário 

VL Med.  

Total 

01 01 Aquisição de Colmeia Radiador Óleo com as 

seguintes medidas: 60 cm de altura e 15 cm de 

largura e espessura de 11,5 cm. Este bloco é soldado 

com solda de alumínio. 

   R$ 11.175,00  

R$ 11.175,00 

   TOTAL R$ 11.175,00 

 

 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a aquisição de peça para conserto do radiador da retroescavadeira Randon RD 

406, lotada na Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

3 – DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

  

3.1 – A critério do Departamento de Compras, as instalações dos licitantes poderão ser vistoriadas 

para verificação de sua capacidade técnicas operacionais. 

 

4 – PRAZO DE ENTREGA: 

 

4.1 - A entrega dos bens deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, após a assinatura de 

Contrato com a (s) empresa (s) vencedora (s) do Processo Licitatório, no Parque de Máquinas 

da Prefeitura, localizado na Rua Gaspar Martins, 950, sem ônus de frete. 

4.2 A aceitação dos bens vincula-se ao atendimento das especificações contidas neste Termo de 

Referência e à proposta apresentada. 

4.3 Verificada desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as 

correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades 

previstas no Edital de Licitação. 
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5– DO PAGAMENTO: 

 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de NF, acompanhada de 

laudo de recebimento emitido pelo responsável pela fiscalização do contrato. 

 

6 – DA ESTIMATIVA DE VALOR: 

 

O valor estimado para aquisição do material é de R$ 11.175,00 (onze mil, cento e setenta e cinco 

reais).  

 

Faxinal do Soturno, 29 de novembro de 2021. 

                                                       

 

 

 

                                                      ___________________________ 

                                                          Secretário de Obras e Serviços Públicos 

 

 


