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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 
RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA RESERVA PARTICULAR 

DO PATRIMÔNIO NATURAL- RPPN/SESC PANTANAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. Data Histórico Elaborado por Verificado por Aprovado por 

0 23/07/2018 Emissão inicial ITSN  ITSN 



 

 
EESP-RPPN-TDR-001 

Página 2 de 5 

 

 
Página 2 /5 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS 
ESTRADAS DA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL- 
RPPN/SESC PANTANAL 
 

1. DA JUSTIFICATIVA: 

Trata-se da contratação de empresa especializada para execução das obras para recuperação 

da malha viária da RPPN, em seus trechos mais críticos, conforme documentação constante 

neste Termo de Referência. 

 

1.1. A RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN) 

 

1.1.1.  A Unidade Operacional Sesc Pantanal está inserida em área adquirida pelo 

Departamento Nacional do Sesc, localizada no município de Barão de Melgaço, 

em Mato Grosso. A área total do empreendimento é de aproximadamente 108.000 

ha.  

1.1.2.  Considerando a forte vocação que a área possui para a conservação ambiental, 

visando manter área significativa do bioma pantanal.  Para tal, foi elaborado um 

Plano Diretor, contendo as premissas básicas do projeto e as metodologias a 

serem adotadas. 

1.1.3.  Para garantir sua operacionalidade a RPPN do Sesc Pantanal tem 06 (seis) 

Postos Ambientais, onde nestes se concentram as atividades de conservação da 

área em seu entorno. Para tanto, faz necessário a manutenção das estradas 

existentes, facilitando o deslocamento de pessoas e equipamentos. 

1.1.4.   Por fim, de forma a permitir a operação plena desta unidade, torna-se necessário 

contratar empresa especializada para a execução das obras de recuperação da 

malha viária em trechos críticos, os quais deverão ser executadas conforme o 

escopo e critérios definidos neste instrumento. 

 

2. DO OBJETO  

Prestação de serviços para execução de obras civis, com fornecimento de material, 

mão de obra, equipamentos, ferramental, EPI’s, EPC’s e todas as despesas 

acessórias necessárias para a perfeita execução dos serviços, compreendendo a 

adequação dos ambientes existentes ao escopo deste Termo de Referência. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Proponente deverá declarar a plena aceitação das condições estabelecidas neste 

Termo de Referência, conforme o modelo do Anexo IV – Declaração de Aceitação 

Prévia. 
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Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação 

do presente Termo de Referência e seus anexos, ou sugestão visando à sua 

melhoria, deverá ser encaminhada por escrito ao Setor de Material e Patrimônio 

(SETMAP/GAP) do Sesc Pantanal, e-mail licitacao@sescpantanal.com.br. Não 

sendo feito, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e 

precisos para permitir a apresentação de documentos e propostas, não cabendo aos 

proponentes o direito a qualquer reclamação posterior. 

A apresentação da proposta implica na aceitação imediata, pela Proponente, do 

inteiro teor das presentes Especificações Técnicas e de Serviços, bem como de 

todas as disposições legais que se aplicam à espécie. 

A proposto despensa ao proponente a vistoria preliminar de reconhecimento, para 

verificação das condições gerais da área onde serão desenvolvidos os trabalhos, 

uma vez que os trabalhos a serem realizados serão devidamente apontados e 

acompanhados pela fiscalização do Sesc. Tendo o movimento de terra dimensionado 

em horas trabalhadas de máquinas. 

As quantidades apresentadas na planilha orçamentária serão embasadas em 

levantamentos a serem realizados nos trechos críticos e elaboração de projeto 

geométrico dos trechos em questão. As empresas participantes desta licitação, 

deverão fazer a verificação deste quantitativo para elaboração de suas propostas. 

Esta verificação é de fundamental importância, uma vez que a modalidade de 

apresentação da proposta é Preço Global, não sendo admitido, portanto, solicitação 

de aditivos baseados na variação deste quantitativo. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento em relação aos quantitativos da planilha 

orçamentária apresentada em anexo, deverá ser feita ao Sesc por meio da Gerência 

de Infraestrutura.  

 

4. DOS EQUIPAMENTOS A SEREM LOCADOS E SERVIÇOS A SEREM 

EXECUTADOS  

Todos os itens listados a seguir fazem parte do escopo e estão detalhados na 

planilha de orçamentação em anexo a este documento.  

 

4.1 LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 

Este equipamento será utilizado escavação de pequenos empréstimos para 

pequenas elevações do greide das estradas, em trechos definidos por meio de 

projetos geométricos a serem devolvidos para os referidos trechos. Também será 

utilizado para lançamento de aterro em bueiros. 

Para tanto deve ter as seguintes características: 

• Ter tração 4 X 4, apresentando potência de 90 HP – 67 kW; 

• Ter rodas e pneus em bom estado de conservação; 
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• Caçamba dianteira com volume de 0,76 m³; 

• Caçamba retro de 0,22 m³, tendo capacidade de escavação até a profundidade 

de 4,3 m; 

• O equipamento deve apresentar-se sem nenhum vazamento em seu sistema 

hidráulico, contento os selos faciais e anel retentor com seu lacre perfeito; 

• O visor do medidor de nível do fluido hidráulico deve está em bom estado de 

conservação, bem como o medidor funcionando a contento; 

• Peso de operacional de no mínimo 5.000 kg ou 5 toneladas; 

• A capota e banco de operação deve apresentar bom estado de conservação, 

bem como o vidro dianteiro e limpador de para-brisas; 

•  A alavanca de comando manual não deve apresentar nenhuma avaria, 

devendo está bem lubrificada, facilitando a operação; 

• A embreagem de giro livre do conversor de torque, também deve se apresentar 

em perfeito estado e conservação e funcionamento; 

• A máquina a ser locada deverá apresentar o perfeito funcionamento do 
(HODÔMETRO, MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL e HORÍMETRO). 
 

 

4.2 LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA 

 

• A Motoniveladora, nova (ano de fabricação corrente), motor diesel, potência 

máxima de no mínimo de 140 hp; 

•   Controle hidráulico para todas as funções: elevação da lâmina (lado direito e 

esquerdo), gira círculo, deslocamento lateral do círculo, inclinação das rodas, 

articulação do chassi, deslocamento lateral e angular da lâmina, acessórios 

frontal e traseiro com funcionamento a contento; 

•  O equipamento deve ter lâmina de mínima de 12' (3.658 x 622 x 22 mm); 

•  O peso operacional mínimo de 13.535 kg, transmissão com mínimo de 08 

marchas a frente e 04 a ré, Luz de freio e lanterna traseira, alarme sonoro de 

marcha ré, Direção hidráulica;  

• O equipamento deve apresentar-se sem nenhum vazamento em seu sistema 

hidráulico, contento os selos faciais e anel retentor com seu lacre perfeito; 

• O visor do medidor de nível do fluido hidráulico deve estar em bom estado de 

conservação, bem como o medidor funcionando a contento; 

• A capota e banco de operação deve apresentar bom estado de conservação, 

bem como o vidro dianteiro e limpador de para-brisas; 
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• A alavanca de comando manual não deve apresentar nenhuma avaria, 

devendo está bem lubrificada, facilitando a operação; 

• A embreagem de giro livre do conversor de torque, também deve se apresentar 

em perfeito estado e conservação e funcionamento; 

• A máquina a ser locada deverá apresentar o perfeito funcionamento do 
(HODÔMETRO, MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL e HORÍMETRO). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


