
EXTRATO DE CONTRATO 
Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo – SC 
CONTRATO Nº165/2022 – PREF  
     
Contratante: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob nº 01.612.888/0001-86, com sede sita à Rua Estanislau Schumann, nº 839, no município de 
Bela Vista do Toldo - SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ALFREDO CEZAR DREHER, 
brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade nº 1.793.412, inscrito no CPF sob o n° 
653.002.469 -72 , residente e domiciliado na localidade de Rio Bonito, interior do município de Bela 
Vista do Toldo – SC. 
 
Contratado: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA com sede à BR 101 km 210, s/n, Bairro: Picadas  do Sul, 
Municipio de São José – SC, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 83.675.413/0001-01, ora representada 
na forma de seus atos constitutivos por FABIO HOFFMANN PEGORARO, portador do RG nº 3.474.927 e 
do CPF nº 020.365.489-70. 
 
Objeto: A CONTRATADA, como vencedora da Licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) n° 030/2022 
efetuará o fornecimento  da AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, COM RECURSOS 
FINANCEIRO ORIUNDO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PROGRAMA BADESC CIDADES, AGÊNCIA DE 
FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BADESC., conforme consta no Termo de Referência em 
anexo, de acordo com as especificações contidas no Edital respectivo, o qual, juntamente com seus 
Anexos, descritivo técnico, proposta da empresa, que ficam fazendo parte integrante do presente 
instrumento. 
 

Item ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

QUANT. VALOR UNITÁRIO 
R$: 

01 Motoniveladora, nova, ano/modelo 2022/2023, de 
fabricação nacional, com peso operacional 17150 Kg, 
tração 6x4, equipada com motor diesel,  com sistema de 
injeção de combustível eletrônico, certificação de 
emissão de poluentes enquadrado nas normas Tier 
3/MAR-1, de 06 cilindros em linha, potência bruta de 
193 hp, Transmissão do equipamento com 06 marchas á 
frente e 03 a ré, eixo dianteiro com ângulo de inclinação 
das rodas de 17º para cada lado, ângulo de articulação 
de 27º para cada lado, lâmina com comprimento de 
3660 mm, altura mínima de 610 mm e espessura de 20 
mm, fluxo da bomba hidráulica 55 L/min, força de 
tração da lâmina 9075 Kg, sistema elétrico em 24 volts 
com no mínimo 02 baterias, cabine com certificação 
ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, pneus 
17,5x25 L3, tração 6x4, freio em banho de óleo no 
diferencial, tanque do combustível com capacidade 
mínima de 280 L, com peso operacional 17.150 kg, e 
demais características standard conforme catálogo do 
fabricante. 
Termo de Garantia concedido por intermédio de 
certificado do fabricante e ou declaração do fabricante 
ou distribuidor autorizado, com prazo de garantia 
técnica mínima de 12 (doze) meses, sem limites de 
horas, contra defeitos de fabricação, montagem e 
funcionamento decorrentes de desgastes prematuros. 
Curso de formação: 
Declaração de que o fornecedor proverá curso de 
formação na máquina adquirida para no mínimo 02 
(dois) operadores designados pelo adquirente, com 
mínimo de 08 horas de carga horária, o qual deverá ser 

01 
 
 
 
 

R$ 915.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ministrado por técnico especializado do fabricante e ou 
distribuidor da marca, com emissão de certificado ao 
participante, sem ônus a esta instituição.  
Entrega técnica: 
Declaração de que a entrega técnica será efetuada no 
local determinado por essa municipalidade, por técnico 
especializado, para transmitir informações técnicas 
sobre operação, o emprego, a manutenção básica e a 
segurança do equipamento a todos interessados 
enviados pelo adquirente. 
Assistência técnica: 
Declaração de que a assistência técnica será prestada 
com prazo máximo de até 03 (três) dias consecutivos, 
após requisitada por essa Municipalidade, por 
Concessionário Autorizado, no qual seja situado no 
Estado de Santa Catarina, tendo estes mecânicos 
treinados pela Fábrica e Estoque de Peças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 Carregadeira de Pneus, nova, de Fabricação Nacional, 
articulada, equipada com Motor Diesel, de no mínimo 
04 cilindros em linha, potência mínima de 130 HP, turbo 
alimentado, com sistema de Pá Injeção de Combustível 
“Cammon Rail”, que atenda os padrões de controle de 
níveis de emissão de poluentes definidos pela Norma 
EPA Tier 3, com torque de 584 N.m, ventilador do 
radiador com hélice reversível, transmissão Powershift  
de 04 Marchas a Frente e 03 á ré semi automática, 
direção hidrostática, ângulo de articulação de 38º, freio 
á disco em banho de óleo, nas extremidades dos eixos, 
freio de estacionamento automático, aplicado por molas 
e liberado hidráulicamento, Sistema do “H” tipo Z-BAR, 
Caçamba com capacidade de 1,80 m³ com dentes, 
controle do “ H” e Caçamba através de Joystick 
hidráulico, bomba hidráulica de engrenagens com vazão 
de 140 1/min., carga de  tombamento em linha reta de 
9305 Kg, Força de desagregação de 10.197 Kg, e de 
caçamba de 13364 kg, pneus na medida mínima 20,5x25 
L2, modelo Diagonal, com no mínimo 12 lonas, tanque 
de combustível com capacidade mínima de 190 L, peso 
operacional 11750 Kg. Cabine fechada com Ar 
Condicionado com certificação ROPS, compartimento do 
operador na parte traseira. 
Garantia técnica: 
Termo de Garantia concedido por intermédio de 
certificado do fabricante e ou declaração do fabricante 
ou distribuidor autorizado, com prazo de garantia 
técnica mínima de 12 (doze) meses, sem limites de 

01 R$ 590.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



horas, contra defeitos de fabricação, montagem e 
funcionamento decorrentes de desgastes prematuros. 
Curso de formação: 
Declaração de que o fornecedor proverá curso de 
formação na máquina adquirida para no mínimo 02 
(dois) operadores designados pelo adquirente, com 
mínimo de 08 horas de carga horária, o qual deverá ser 
ministrado por técnico especializado do fabricante e ou 
distribuidor da marca, com emissão de certificado ao 
participante, sem ônus a esta instituição.  
Entrega técnica: 
Declaração de que a entrega técnica será efetuada no 
local determinado por essa municipalidade, por técnico 
especializado, para transmitir informações técnicas 
sobre operação, o emprego, a manutenção básica e a 
segurança do equipamento a todos interessados 
enviados pelo adquirente. 
Assistência técnica: 
Declaração de que a assistência técnica será prestada 
com prazo máximo de até 03 (três) dias consecutivos, 
após requisitada por essa Municipalidade, por 
Concessionário Autorizado, no qual seja situado no 
Estado de Santa Catarina, tendo estes mecânicos 
treinados pela Fábrica e Estoque de Peças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 Escavadeira Hidráulica de esteiras, Nova de fabricação 
nacional, ano/modelo 2022/2023, motor diesel Turbo 
alimentado, 4 cilindros potência 115 HP, que atende a 
norma de emissão de poluentes MAR1/Tier3, ou com 
Injeção mecânica; - Controle automático do motor; - 
Seletor de potência; - Separador de água com indicador 
de nível; - Sistema de arrefecimento de altas 
temperaturas; SISTEMA HIDRÁULICO: Sistema sensível a 
carga de fluxo variável, com duas bombas de pistões de 
deslocamento variável, com duas bombas de pistões de 
deslocamento variável, tipo axial com vazão máxima de 
125.4L/min cada. 
Lança de 4,600mms; - Braço de 2,52 metros; - Caçamba 
0,72 m³; - Sapata de minimo 600 mm. 
CARRO INFERIOR: Composto com sapatas de garras 
triplas, com 1 rolete superior e 7 inferiores de cada lado 
do chassi. Esteiras com sapatas de 600mm vedadas, 
lubrificadas e com ajuste hidráulico. CABINE: Fechada 
com ar condicionado quente e frio com isolamento 
térmico. Com visibilidade das operações de escavação e 
carga. 
Assento ajustável com amortecimento bidirecional, 
apoio para os braços e encosto ajustáveis. Monitor LCD. 
Peso operacional mínimo de 14.000kg  
Garantia de 1 ano de garantia, após entrega da 
máquina, sem limite de horas. 
Garantia técnica: 
Termo de Garantia concedido por intermédio de 
certificado do fabricante e ou declaração do fabricante 
ou distribuidor autorizado, com prazo de garantia 

01 R$ 679.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



técnica mínima de 12 (doze) meses, sem limites de 
horas, contra defeitos de fabricação, montagem e 
funcionamento decorrentes de desgastes prematuros. 
Curso de formação: 
Declaração de que o fornecedor proverá curso de 
formação na máquina adquirida para no mínimo 02 
(dois) operadores designados pelo adquirente, com 
mínimo de 08 horas de carga horária, o qual deverá ser 
ministrado por técnico especializado do fabricante e ou 
distribuidor da marca, com emissão de certificado ao 
participante, sem ônus a esta instituição.  
Entrega técnica: 
Declaração de que a entrega técnica será efetuada no 
local determinado por essa municipalidade, por técnico 
especializado, para transmitir informações técnicas 
sobre operação, o emprego, a manutenção básica e a 
segurança do equipamento a todos interessados 
enviados pelo adquirente. 
Assistência técnica: 
Declaração de que a assistência técnica será prestada 
com prazo máximo de até 03 (três) dias consecutivos, 
após requisitada por essa Municipalidade, por 
Concessionário Autorizado, no qual seja situado no 
Estado de Santa Catarina, tendo estes mecânicos 
treinados pela Fábrica e Estoque de Peças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

04 Retroescavadeira nova, 4x4, fabricação nacional, Motor 
da  marca CUMMINS,  4.04 litros, 4 cilindros turbo, 
MAR-1, com potência bruta de 97 HP a 1600 RPM. 
Transmissão mínimo de 4 velocidades  à frente e 3 à ré, 
inversor de direção (frente e ré) hidráulico tipo POWER 
SHUTTLE, tração nas 4 rodas, freio de serviço blindado a 
disco imerso em óleo, freio de estacionamento a disco 
seco, montado na entrada do diferencial traseiro, de 
acionamento e de mecanismo independente do freio de 
serviço, pneus dianteiros 12,5/80X18 14 lonas e pneus 
traseiros 17,5X25 12 lonas, cabine fechada ROPS/FOPS 
com ar-condicionado. Carregadeira – caçamba com 
capacidade mínima de 1,0 m³, com nivelamento 
automático, altura de descarga 2,77 m. 
Retroescavadeira – com caçamba de 32” com 
capacidade mínima de 0,26 m³, profundidade de 
escavação de 4,44 metros, tanque de combustível de 
166 litros, banco do operador com suspensão mecânica 
e múltiplos ajustes, com cinto de segurança. Demais 
características standard conforme catálogo do 
fabricante. Peso Operacional mínimo de 7.600 Kg. 
Garantia técnica: 
Termo de Garantia concedido por intermédio de 
certificado do fabricante e ou declaração do fabricante 
ou distribuidor autorizado, com prazo de garantia 
técnica mínima de 12 (doze) meses, sem limites de 
horas, contra defeitos de fabricação, montagem e 
funcionamento decorrentes de desgastes prematuros. 
Curso de formação: 
Declaração de que o fornecedor proverá curso de 
formação na máquina adquirida para no mínimo 02 
(dois) operadores designados pelo adquirente, com 

01 R$ 455.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mínimo de 08 horas de carga horária, o qual deverá ser 
ministrado por técnico especializado do fabricante e ou 
distribuidor da marca, com emissão de certificado ao 
participante, sem ônus a esta instituição.  
Entrega técnica: 
Declaração de que a entrega técnica será efetuada no 
local determinado por essa municipalidade, por técnico 
especializado, para transmitir informações técnicas 
sobre operação, o emprego, a manutenção básica e a 
segurança do equipamento a todos interessados 
enviados pelo adquirente. 
Assistência técnica: 
Declaração de que a assistência técnica será prestada 
com prazo máximo de até 03 (três) dias consecutivos, 
após requisitada por essa Municipalidade, por 
Concessionário Autorizado, no qual seja situado no 
Estado de Santa Catarina, tendo estes mecânicos 
treinados pela Fábrica e Estoque de Peças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 R$ 2.369.000,00 

 
 
Vigência: 24/11/2022 até 23/11/2023. 
 
Valor R$ 2.369.000,00 (Dois Milhões e Trezentos e Sessenta e Nove Mil Reais). 
 
Bela Vista do Toldo – SC, 24 de novembro de 2022. 
 
ALFREDO CEZAR DREHER 
Prefeito Municipal 
A íntegra do contrato encontra-se disponível no portal transparência do município. 
 


