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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. LEGISLAÇÃO: 

1.1. O presente Termo de Referência está redigido nos termos da Lei Federal 8.666, Lei Geral 

das Licitações de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, da Lei Federal nº 10.520, Lei do 

Pregão, de 17 de julho de 2012, pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014 e demais legislações pertinentes ao objeto licitado.  

2. OBJETO: 

2.1. A presente licitação tem como objetivo Registro de preços, visando futura e eventual 

contratação de empresa especializada para locação de veículos tipo utilitário, caminhões e 

máquinas pesadas para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Obras e 

transportes, Administração e finanças, Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura e 

Desporto, Agricultura e Gabinete do Município de Floresta do Araguaia - PA, de acordo com 

as especificações, quantidades, estimativas e condições constantes deste Termo de 

Referência.  

3. JUSTIFICATIVA:  

3.1. Solicita-se a contratação amparada por registro de preços, a qual permite as Secretarias 

solicitantes realizar suas contratações em consonância com as demandas surgidas, sem a 

necessidade de previa manifestação orçamentária, salvaguardando-se de qualquer 

excesso, quando desnecessário, além de se conseguir melhores condições para 

contratação através do procedimento licitatório realizado com maior número de 

interessados na contratação dos mesmos; 

Considerando que Município de Floresta do Araguaia possui uma grande extensão territorial 

rural com diversas vicinais e ramificações que dependem constantemente de recuperação, 

manutenção e ampliações para que os habitantes da comunidade rural possam se deslocar 

de suas regiões até a sede e/ou as vilas/distritos, sendo dever do poder público garantir tal 

acesso. 

Considerando a necessidade de limpeza diária das vias urbanas, com serviços de podas de 

árvores, coletas de galhos, entulhos e etc.;  

Considerando a necessidade principalmente no período chuvoso de limpeza e aberturas de 

valas para escoamento das águas das chuvas; 

Considerando que a maioria das ruas e avenidas da cidade e vilas do município ainda não 

são pavimentadas, existe a necessidade constante de recuperação com patrolamento e 

encascalhamento, como também a necessidade de regar as vias através de caminhões 

pipas para o controle da poeira originada com o tráfego de veículos no período de estiagem, 
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tal serviço de rega das vias se torna indispensável, pois objetiva diminuir os problemas 

respiratórios causados pela inalação de partículas de poeira pelos moradores das vias; 

Considerando que o Município de Floresta do Araguaia notadamente é um dos grandes 

produtores de abacaxi no estado do Pará, tendo sua arrecadação oriunda deste setor em 

ascensão que contemplam grandes, médios e pequenos produtores rurais, e 

consequentemente há o surgimento também da necessidade de desenvolvimento do setor 

de forma ordenada dentro das linhas de ações, possibilitando aos pequenos e médios 

agricultores melhorias de suas atividades produtivas, decorrentes da inserção de um 

sistema operacional produtivo, voltado para utilização racional do uso e manejo do solo, 

estabelecendo-se a cidadania no campo, e consequentemente minimizando-se os conflitos 

sociais no meio urbano, decorrente do êxodo rural;  

Considerando a necessidade de deslocamento dos servidores e agentes políticos no 

desempenho de suas funções, dentro e fora do município; 

Considerando que o município ainda não dispõe de frota de veículos tipo utilitário, 

caminhões e máquinas suficientes para a execução dos referidos serviços. 

Podemos afirmar que os serviços/objeto hora solicitado é de suma importância para o 

Município, contribuindo de forma efetiva para o bom atendimento dos munícipes através 

dos serviços prestados, justificando-se a necessidade da contratação dos itens e 

quantidades em tela. 

4. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

4.1. Menor preço por item. 

5. QUANTIDADES DOS BENS/SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SIMULTÂNEOS: 

5.1. ITEM 01 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação mensal livre de quilometragem, podendo ser solicitado simultaneamente até 04 

(quatro) automóvel tipo passeio (especificações em anexo), de acordo com as necessidades 

surgidas. 

5.2. ITEM 02 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação mensal livre de quilometragem, de 01 (um) automóvel utilitário tipo SUV 

(especificações em anexo), de acordo com as necessidades surgidas. 

5.3. ITEM 03 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação mensal livre de quilometragem, podendo ser solicitado simultaneamente até 

02(dois) Caminhões ¾ Carga Seca (especificações em anexo), de acordo com as 

necessidades surgidas. 

5.4. ITEM 04 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por hora, podendo ser solicitado simultaneamente até 06 (seis) Caminhões 

Basculantes Dois Eixos com Tração 4x2 (especificações em anexo), de acordo com as 

necessidades surgidas. 
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5.5. ITEM 05 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por hora, podendo ser solicitado simultaneamente até 06 (seis) Caminhões 

Basculantes Três Eixos com Tração 6x2 (especificações em anexo), de acordo com as 

necessidades surgidas.  

5.6. ITEM 06 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por hora, podendo ser solicitado simultaneamente até 04 (quatro) Caminhões 

Basculantes Três Eixos com Tração 6x4 (especificações em anexo), de acordo com as 

necessidades surgidas. 

5.7. ITEM 07 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por hora, podendo ser solicitado simultaneamente até 02 (dois) Caminhões Munck 

(especificações em anexo), de acordo com as necessidades surgidas. 

5.8. ITEM 08 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por mês, podendo ser solicitado simultaneamente até 02 (dois) Caminhões papa 

lixo (especificações em anexo), de acordo com as necessidades surgidas. 

5.9. ITEM 09 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por hora, podendo ser solicitado simultaneamente até 06(seis) Caminhões Pipas 

10.000 Litros (especificações em anexo), de acordo com as necessidades surgidas. 

5.10. ITEM 10 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por hora, podendo ser solicitado simultaneamente até 03 (três) Caminhões Pipas 

20.000 Litros (especificações em anexo), de acordo com as necessidades surgidas. 

5.11. ITEM 11 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por quilometro rodado, podendo ser solicitado simultaneamente até 03 (Três) 

Caminhões Trator com Semirreboque Tipo Prancha (especificações em anexo), de acordo 

com as necessidades surgidas. 

5.12. ITEM 12 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação mensal livre de quilometragem, podendo ser solicitado simultaneamente até 06 

(seis) Camionetes (especificações em anexo), de acordo com as necessidades surgidas. 

5.13. ITEM 13 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por hora, podendo ser solicitado simultaneamente até 02 (duas) Escavadeiras 

Hidráulicas (especificações em anexo), de acordo com as necessidades surgidas. 

5.14. ITEM 14 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por hora, podendo ser solicitado simultaneamente até 03 (três) Motoniveladoras 

(especificações em anexo), de acordo com as necessidades surgidas. 

5.15. ITEM 15 DA PLANILHA DESCRITIVA: 
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Locação por hora, podendo ser solicitado simultaneamente até 03 (três) Pás Carregadeiras 

(especificações em anexo), de acordo com as necessidades surgidas. 

5.16. ITEM 16 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por hora, podendo ser solicitado simultaneamente até 04 (quatro) 

Retroescavadeiras (especificações em anexo), de acordo com as necessidades surgidas. 

5.17. ITEM 17 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por hora, podendo ser solicitado simultaneamente até 04 (quatro) Rolo 

Compactador autopropulsor (especificações em anexo), de acordo com as necessidades 

surgidas. 

5.18. ITEM 18 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por hora, podendo ser solicitado simultaneamente até 02(dois) Tratores de Esteira 

de Grande Porte (especificações em anexo), de acordo com as necessidades surgidas. 

5.19. ITEM 19 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por hora, podendo ser solicitado simultaneamente até 04(quatro) Tratores de Pneu 

Tração 4x4 com Grade Aradora (especificações em anexo), de acordo com as necessidades 

surgidas. 

5.20. ITEM 20 DA PLANILHA DESCRITIVA: 

Locação por hora, podendo ser solicitado simultaneamente até 04(quatro) Tratores de Pneu 

Tração 4x4 com Roçadeira (especificações em anexo), de acordo com as necessidades 

surgidas. 

6. LOCAL DE ENTREGA: 

6.1. Os maquinários e veículos deverão ser entregues na sede do município, no endereço a ser 

descrito na ordem de serviço. 

6.2. Os serviços serão prestados no Município de Floresta do Araguaia, tanto na sede como 

também nas vilas, distritos e zona rural do município, conforme programação das 

Secretarias Municipais de Obras e Transporte, Administração e Finanças, Assistência 

Social, saúde, Educação, Agricultura e Gabinete. 

7. FORMA, PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO: 

7.1. O fornecimento do objeto será de acordo com a necessidade da contratante mediante 

ordem de serviço fornecida pelo MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA, através do 

Departamento de Compras, até o esgotamento total, se necessário, do objeto deste termo, 

pelo período da vigência da ata de registro de preços e dos contratados gerados; 

7.2. A empresa CONTRATADA deverá está apta a iniciar a execução do contrato em até 05 

(cindo) dias após a assinatura do contrato. 

7.3. As máquinas/veículos/equipamentos deverão ser entregues em perfeitas condições de 

funcionamento e uso, com documentação atualizada; 
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7.4. A Contratada deverá entregar e manter as máquinas/veículos/equipamentos em perfeitas 

condições de funcionamento, de conservação, manutenção, pintura, segurança e higiene 

interna e externa, providenciando a devida limpeza e higienização quando necessário e 

requisitado pela contratante. 

7.5. Será obrigação da contratada a disponibilização do socorro mecânico, bem como a 

manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela constante no plano de 

manutenção do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva àquela destinada ao 

reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatória, durante os intervalos entre as 

manutenções preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente, 

incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto deste termo de referência. 

7.6. No ato da contratação deverá ser realizada a imediata e tempestiva Manutenção Preventiva 

e Corretiva dos maquinários e/ou veículos disponibilizado, mantendo os mesmos em 

perfeito estado para a prestação dos serviços contratados, observando o prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas para manutenções e substituições de máquinas/veículos, contadas a partir 

da disponibilização formal dos maquinários, feita pelo gestor do contrato, à contratada. 

7.7. Os maquinários/veículos deverão ser disponibilizados em no máximo 24 horas após a 

solicitação da Contratante. 

7.8. Quando solicitado, os veículos e máquinas permanecerão à disposição da contratante 24 

(vinte quatro) horas por dia, mesmo não estando a serviço. 

7.9. Em havendo necessidade, os serviços serão executados em modo contínuo, ou seja, sem 

interrupção nos finais de semana e feriados, sendo de total responsabilidade da 

CONTRATADA as despesas com seus funcionários empregados na execução do objeto 

contratado.  

7.10. Os maquinários e equipamentos deverão ter sua fabricação a partir do ano de 2014. 

7.11. Os veículos tipo utilitários deverão ter sua fabricação a partir do ano de 2018. 

7.12.  As locações serão conforme a necessidade da contratante, podendo ser solicitado apenas 

uma unidade de veículo/máquina ou várias simultaneamente, conforme previsto 

anteriormente no item 5 deste termo. 

7.13. Os objetos solicitados deverão ser entregues na sede do município, no endereço a ser 

informado na ordem de serviço. 

7.14. A condução e/ou operação dos veículos/equipamentos descritos nos itens 01, 02, 03, 08 e 

12 da planilha descritiva, será de inteira e total responsabilidade da CONTRATANTE. 

7.15. A condução e/ou operação dos veículos e máquinas descritos nos itens 04, 05, 06, 07, 09, 

10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da planilha descritiva será de inteira e total 

responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE. 

7.16. Os operadores e/ou motoristas deverão possuir experiência mínima de 01 (um) ano de 

operação e/ou condução do equipamento e ser devidamente habilitado para tal.  
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7.17. Os operadores e/ou motoristas seguirão as orientações do responsável indicado pela 

contratante para acompanhamento e coordenação dos serviços a serem executados. 

7.18. Em caso de indisciplina, comportamento inidôneo, incapacidade técnica, profissional ou 

física, e ou qualquer fator relevante que possa prejudicar a execução de serviços que 

emprega os equipamentos contratados por parte do operador e/ou condutor, a contratante 

solicitará em termos circunstanciados a substituição do mesmo. 

7.19. Quando solicitado, a substituição do operador e/ou condutor deverá ocorrer no prazo 

máximo de 24 horas da notificação feita pelo gestor do contrato, à contratada.  

7.20. Os serviços prestados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem 

como qualidade e quantidade, de acordo com o edital, e somente após a aprovação das 

medições a nota fiscal será atestada e encaminhada para pagamento; 

7.21. O recebimento não excluirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem ético-

profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 

8.666/93; 

7.22. O MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA rejeitará, no todo ou em parte, a 

máquina/serviço oferecido em desacordo com a ordem de fornecimento e normas do edital 

do processo licitatório; 

7.23. A devolução dos objetos rejeitados será sem ônus para a contratante; 

7.24. Nos termos de art. 3° combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou 

serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se 

as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou 

outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e 

Qualidade Industrial (CONMETRO); 

8. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

8.1. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de emplacamento dos veículos, seguros, 

manutenção corretiva e preventiva, bem como as de socorro mecânico e guincho 24 horas 

no âmbito do território Nacional, pintura, segurança e higiene interna e externa do 

maquinário e veículos, realizando tais serviços sempre que necessário e requisitado pela 

contratante. 

8.2. Arcar com todas as despesas com OPERADOR E/OU CONDUTOR dos objetos descritos 

nos itens 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da planilha descritiva, 

incluindo salários, horas extras, uniforme, alimentação, hospedagem, transporte e demais 

despesas pessoais. 

8.3. Reembolsar ao Município de Floresta do Araguaia mediante desconto em suas faturas, ou 

através de qualquer outro meio de cobrança a critério da contratante, todas as despesas 

que este tiver de efetuar para suprir possíveis falhas ocorridas nos serviços objeto do 

presente edital, em consequência de ação ou omissão da Contratada. 
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8.4. Atender a solicitações do Contratante para cancelamento dos serviços, independentemente 

de motivação e sem quaisquer ônus para a contratante; 

8.5. Atender às solicitações, excepcionalmente, em regime de urgência e fora dos horários 

normais de funcionamento, inclusive sábados, domingos e feriados; 

8.6. Indicar, a pedido do Contratante, telefone para contato fora dos horários normais de 

atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para casos excepcionais; 

8.7. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, impostos, taxas, encargos, 

royalties, decorrentes da prestação dos serviços, sem qualquer ônus para o Município de 

Floresta do Araguaia.  

8.8. Arcar com as despesas relativas a salários, horas extras, encargos trabalhistas, seguro de 

acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e 

referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, 

vínculo empregatício deles com o Contratante; 

8.9. Responsabilizar-se integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a 

terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

8.10. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada neste termo, no edital e na 

proposta ofertada pela licitante; 

8.11. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o contrato.  

8.12. Substituir às suas expensas, todo e qualquer serviço/veículo/máquina que esteja em 

desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos. 

8.13. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos prazos de entrega dos serviços. 

8.14. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a 

execução do contrato. 

8.15. Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo órgão 

contratante, no tocante ao preço ofertado dos serviços descritos na proposta. 

8.16. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários no 

quantitativo do objeto da licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por centro) do 

contratado; 

8.17. Manter, durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação. 

9. DA RESPONSABILIDADE NA OPERAÇÃO/CONDUÇÃO E SINISTROS: 

9.1. As máquinas e/ou veículos descritos nos itens 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 e 20 da planilha descritiva, somente serão operados/conduzidos por empregados da 

CONTRATADA, ou formalmente autorizados por ela para tal. 

9.2. Os veículos e/ou equipamentos descritos nos itens 01, 02, 03, 08 e 12 da planilha 

descritiva, somente serão operados/conduzidos por empregados da CONTRATANTE, ou 

formalmente autorizados por ela para tal. 
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9.3. Toda a responsabilidade por danos, furtos e roubos que ocorrerem com as máquinas e/ou 

veículos dado em locação será de inteira e única responsabilidade da CONTRATADA. 

9.4. Os veículos e/ou máquinas que porventura se envolvam em acidentes deverão ser 

reparados ou substituídos no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, no local de ocorrência 

do sinistro. 

9.5. A entrega dos veículos em substituição ao avariados/sinistrado é de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA e sem custos a CONTRATANTE. 

10. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

10.1. Arcar com todas as despesas com COMBUSTÍVEIS dos veículos e maquinários locados. 

10.2. Arcar com todas as despesas com OPERADOR E/OU CONDUTOR dos objetos descritos 

nos itens 01, 02, 03, 08 e 12 da planilha descritiva. 

10.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços/produtos fornecidos em desacordo com as 

obrigações assumidas pela empresa; 

10.4. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições assumidas por ocasião da assinatura do contrato; 

10.5. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao perfeito cumprimento das 

obrigações assumidas; 

10.6. Comunicar a empresa, por escrito, eventuais anormalidades de qualquer espécie, 

prestando os esclarecimentos necessários, determinando prazo para a correção das falhas; 

10.7. Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, após emissão da Nota Fiscal, devidamente 

atestada pelo gestor do Contrato; 

10.8. Manter, arquivada junto ao processo administrativo, toda a documentação referente ao 

mesmo;  

10.9. Aplicar à empresa vencedora, penalidades, quando for o caso. 

11. DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: 

11.1. A Ata de registro de preços terá a validade de 12 meses, podendo ser firmado 

contrato/empenho para contratação dos itens registrados em ata durante este período.  

12. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA: 

12.1. O gerenciamento da Ata referente a esta solicitação caberá a Prefeitura Municipal de 

Floresta do Araguaia - PA.  

13. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

13.1. A ata de registro de preços poderá ser usada por todos os órgãos da administração pública, 

desde que autorizado expressamente pelo órgão gerenciador, observando o disposto na 

legislação.  

14. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
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14.1. Para a contratação em tela será formalizada em Contrato Administrativo, estabelecendo em 

suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, 

empresa considerada vencedora. 

14.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato será 

estabelecido no momento de solicitação de contratação da empresa vencedora do certame. 

14.2.1. Os contratos firmados poderão ser prorrogados nos termos do artigo 57 da Lei n° 

8.666/93 e alterações vigentes. 

14.3. O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da ata, e será 

definido conforme critérios e disponibilidade orçamentária do mesmo, não cabendo a 

beneficiaria da ata exigir imediata contratação dos itens licitados, assim como a quantidade 

a ser contratada.  

15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

15.1. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando a empresa ter executado prestação de serviços 

compatíveis com os que estão sendo propostos, em características e quantidades, vedado 

a apresentação de atestado genérico (sem quantidades expressas). 

15.1.1. Em caso de atestado de pessoa jurídica de direito privado, constar assinatura do 

responsável pela informação, com firma reconhecida em cartório. 

15.1.2. Entenda-se por compatível a comprovação de prestação de serviços no conjunto dos 

atestados, de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades ora licitadas 

(Hora / Mês/ Km), conforme abaixo: 

15.1.3. Para os itens 07, 08, 09 e 10: CAMINHÕES EQUIPADOS serão aceitos atestados de 

capacidade técnica para qualquer dos itens, comprovando que a licitante já prestou os 

serviços de locação, desde que a somatória dos atestados contemple o percentual mínimo 

exigido para quaisquer dos itens; 

15.1.4. Para os itens 03, 04, 05, 06 e 11: CAMINHÕES serão aceitos atestados de 

capacidade técnica para qualquer dos itens, comprovando que a licitante já prestou os 

serviços de locação, desde que a somatória dos atestados contemple o percentual mínimo 

exigido para quaisquer dos itens. 

15.1.5. Para os itens 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20: MÁQUINAS serão aceitos atestados de 

capacidade técnica para qualquer dos itens, comprovando que a licitante já prestou os 

serviços de locação, desde que a somatória dos atestados contemple o percentual mínimo 

exigido para quaisquer dos itens; 

15.1.6. Para o item 01, 02 e 12: VEÍCULOS LEVES serão aceitos atestados de capacidade 

técnica para qualquer dos itens, comprovando que a licitante já prestou os serviços de 

locação, desde que a somatória dos atestados contemple o percentual mínimo exigido 

para quaisquer dos itens. 
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15.1.7. OBSERVAÇÃO: As unidades constantes nos atestados, que estão divergentes ao que 

estão sendo licitados serão convertidas para a unidade licitada da seguinte forma: MÊS = 

26 dias = 208 horas || DIA = 08 horas || KM 80/h. 

15.2. DECLARAÇÃO PRÓPRIA do licitante, de que possui disponibilidade de recursos humanos, 

equipamentos em perfeito estado de funcionamento e infraestrutura adequada e necessária 

para prestar os serviços de locação, em conformidade com as quantidades, prazos e 

exigências do edital e seus anexos. 

15.3. LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, expedida pelo órgão ambiental competente do Município 

de Floresta do Araguaia/PA ou sede do licitante, contemplando a atividade de garagem. 

15.3.1. Caso a licitante não possua a licença exigida, deverá apresentar contrato(s) de 

prestação de serviço para a atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada 

da Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s) onde serão 

realizados os serviços de lavagem e manutenção. 

15.4. DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA com o Município de Floresta do Araguaia/PA. 

16. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

16.1. Cabe a CONTRATANTE a seu critério, exercer ampla, e restrita e permanente fiscalização 

dos serviços prestados, sem prejuízo da obrigação da contratada fiscalizar seus 

empregados, prepostos ou subordinados podendo o fiscal do Município rejeitar no todo ou 

em partes os serviços julgados que não atendam o especificado contrato.  

16.2. O licitante ao apresentar proposta para a licitação, automaticamente aceita integralmente 

todos os métodos e processo de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela 

contratante; 

16.3. A existência e atuação da fiscalização da contratante em nada restringem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à perfeita 

execução dos seus serviços, suas consequências e suas implicações próximas ou remotas; 

16.4. Para o efeito de emissão de fatura à contratante confirmará realização dos serviços, no 

último dia útil do mês, por meio de relatório permitido pela Administração; 

16.5. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da 

empresa contratada.  

17. PENALIDADES: 

17.1. Em caso de erro de execução do contrato, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante ou a 

Contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei e nos termos do contrato acertado 

entre as partes.  

18. DO VALOR: 

18.1. O valor total máximo proposto para a cobertura das despesas com as contratações será de 
R$ 9.311.379,88 (nove milhões, trezentos e onze mil, trezentos e setenta e nove reais e 
oitenta e oito centavos), valor médio alcançado nas pesquisas de preços efetuadas junto às 
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empresas do ramo do objeto.  

18.2. Os valores máximos propostos para cada item licitado constam na planilha em anexo. 

19. DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

19.1. As despesas serão pagas com os recursos próprios, e por se tratar de Sistema de Registro 

de Preços (SRP) a indicação orçamentária será feita no momento de lavratura do contrato.  

20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

20.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação de nota Fiscal 

discriminada de acordo com a ordem de serviços comprobatória de entrega assinada pelo 

responsável de fiscalização do contrato.  

20.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra 

qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número 

da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

20.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias 

com suas regularidades fiscal e trabalhista. 

21. ANEXOS: 

I – Planilha Descritiva. 

 

Floresta do Araguaia – Pará, em 21 de Junho de 2021. 

 
 
 

Manoel Reis da Silva 
Secretário Municipal de Administração 
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Anexo II – Termo de Referência (Continuação) 

PLANILHA DESCRITIVA E ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE MARCA  MODELO 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

1 

AUTOMÓVEL TIPO PASSEIO, HATCH, 4 PORTAS. 

48,00 MÊS        4.100,80 196.838,26 

Especificação: Locação mensal livre de quilometragem de automóvel, tipo 
passeio, hatch, 4 portas, 5 lugares/assentos, ano da fabricação não inferior 
a 2020, fabricação nacional, motor flex com potência mínima igual ou 
superior 80 CV, cor branca ou prata, transmissão manual de 5 velocidades, 
freios ABS, direção elétrica ou hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos 
nas quatro portas, travas elétricas nas quatro portas, kit multimídia com 
conexão USB, rodas de liga leve, capacidade do porta-malas mínima de 280 
litros, tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros, e demais 
itens de acordo com as exigências estabelecidas pelo CONTRAN.(modelos 
de referência: gol, onix, uno...). 

2 

AUTOMÓVEL TIPO SUV. 

12,00 MÊS        13.800,00 165.600,00 

Especificação: Locação mensal livre de quilometragem de automóvel 
utilitário, tipo SUV, ano de fabricação não inferior a 2020, cor branca ou 
prata, 4 portas, 7 lugares/assentos, tração 4x4 com acionamento eletrônico, 
controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de tração, bloqueio do 
diferencial, motorização com potência mínima de 200 CV, capacidade de 
carga útil mínima de 550 kg, câmbio automático 6 marchas sequenciais, 
combustível "óleo diesel", direção hidráulica ou elétrica, estribos laterais, 
freios ABS, ar condicionado automático, vidros elétricos nas quatro portas, 
travas elétricas nas quatro portas, kit multimídia com tela de LCD sensível 
ao toque com GPS integrado, computador de bordo, bancos revestidos em 
couro, banco do motorista com ajuste elétrico, retrovisores rebatíveis 
eletricamente, volante com ajuste de altura e profundidade, câmera e 
sensores traseiros para manobra, faróis com regulagem elétrica de altura, 
roda de liga leve, demais itens de acordo com as exigências estabelecidas 
pelo CONTRAN. (modelo de referência: SW4 SRX). 

3 CAMINHÃO 3/4 CARGA SECA 24,00 MÊS        10.833,33 259.999,99 
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Especificação: Caminhão 3/4 carga seca; tração 4x2; motor diesel com 
potência mínima de 140 CV; peso bruto total 6.800kg ou mais; cabine 
simples, carroceria de madeira com comprimento mínimo de 4,00 metros. 
(Modelo de referência: F4000). 

4 

CAMINHÃO BASCULANTE DOIS EIXOS COM TRAÇÃO 4 X 2 

5280,00 HORA       142,07 750.145,44 
Especificação: Caminhão dois eixos, tração 4x2; motor com capacidade 
mínima de 170 hp; implementado com caçamba basculante com capacidade 
mínima de 6,00mü. 

5 

CAMINHÃO BASCULANTE TRÊS EIXOS COM TRAÇÃO 6 X 2 

5280,00 HORA       152,03 802.734,24 
Especificação: Caminhão três eixos; tração 6x2; motor com capacidade 
mínima de 230 hp; implementado com caçamba basculante com capacidade 
mínima de 10,00mü. 

6 

CAMINHÃO BASCULANTE TRÊS EIXOS COM TRAÇÃO 6 X 4 

3960,00 HORA       149,11 590.475,60 
Especificação: Caminhão três eixos, tração 6x4; motor com capacidade 
mínima de 230 hp; implementado com caçamba basculante com capacidade 
mínima de 10,00mü. 

7 

CAMINHÃO MUNCK 

1000,00 HORA       192,37 192.370,00 

Especificação: Caminhão equipado com guindaste hidráulico veicular 
(Munck); ângulo de giro de 360°; Alcance máximo vertical (a partir do solo) 
superior a 12 metros; alcance máximo horizontal superior a 09 metros; 
Capacidade máxima de levante a 02 metros não inferiores a 8.000 Kg; 
Capacidade máxima de levante no alcance máximo da lança não inferior a 
1000 Kg; O caminhão deverá possuir carroceria de no mínimo 6,0 metros de 
comprimento (interno). 

8 

CAMINHÃO PAPA LIXO 

12,00 MÊS        13.735,33 164.823,92 

Especificação: Caminhão papa lixo 4 x 2 ano modelo no mínimo 2014 com 
motor a diesel gerenciamento eletrônico potencia mínima de 180 CV, 
equipado com coletor compactador de lixo com caixa de carga com laterais 
lisas e de forma elíptica reforçada por quadro dianteiro e com capacidade 
volumétrico de 15m 3 compactado com cobertura de segura contra incêndio 
danos a terceiros e sinistros. 

9 

CAMINHÃO PIPA 10.000L 

5280,00 HORA       147,89 780.875,04 

Especificação: Caminhão movido a óleo diesel; Potência mínima de 190 CV; 
Tração 6 X 2; implementado com: tanque de capacidade de 10.000 (dez mil) 
litros; destinado ao transporte de água bruta; bomba d'agua com capacidade 
de 2000L x 85 PSI para operação com aspersores e de 1500L/mim em 
operação de auto carregamento; e aspersor duplo. 
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10 

CAMINHÃO PIPA 20.000L 

2640,00 HORA       167.57 442.376,88 

Especificação: Caminhão movido a óleo diesel; potência mínima de 320 CV; 
tração 6 x 4; implementado com: tanque de capacidade de 20.000 (vinte mil) 
litros; destinado ao transporte de água bruta; bomba d'agua com capacidade 
de 2000L x 85 PSI para operação com aspersores e de 1500L/mim em 
operação de auto carregamento; e aspersor duplo. 

11 

CAMINHÃO TRATOR COM SEMIRREBOQUE TIPO PRANCHA 

12000,00 QUILÔMETO   15,83 189.996,00 
Especificação: Caminhão trator de potência mínima de 240 HP, CMT 
mínima de 41.000 Kg; equipado com semirreboque prancha 3 eixos, 
comprimento mínimo 14 metros, área útil mínima de 11 metros, PBT mínimo 
de 41.000 Kg, e rampa com acionamento por molas. 

12 

CAMINHONETE 4X4 DIESEL. 

72,00 MÊS        10.305,00 741.960,00 

Especificação: Locação mensal livre de quilometragem de automóvel 
utilitário, tipo caminhonete (Pick-Up), ano da fabricação não inferior a 2018, 
cabine dupla, 5 lugares/assentos, tração 4x4, câmbio manual, motorização 
com potência mínima de 160 CV, capacidade de carga mínima de 1.000 kg, 
combustível "óleo diesel", direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, 
vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas nas quatro portas, kit 
multimídia com conexão USB, protetor de caçamba, estribos laterais, lona 
marítima, freios ABS, e demais itens de acordo com as exigências 
estabelecidas pelo CONTRAN. (modelo de referência: l-200 Triton, Hilux). 

13 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 

2640,00 HORA       261,50 690.360,00 

Especificação: Escavadeira hidráulica sobre esteiras; peso operacional 
mínimo de 22.145 kg; Potência nominal do volante Líquida (SAE J1349, ISO 
9249) 147,8 HP (110,2 kW) a 1.800 rpm; Largura de sapata 600 mm (STD); 
caçamba reforçada para rocha, com capacidade mínima para 1,2 m³; lança 
mínima de 5,6 metros, braço mínimo de 2,4 metros, com chapa de proteção 
contra impacto e abrasão, cabine fechada com ar condicionado, também 
equipada com pré-disposição para martelo hidráulico (Modelo de referência: 
CX220C). 

14 MOTONIVELADORA. 2640,00 HORA       249.59 658.925,52 



 

  
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA 
 

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1962, Floresta do Araguaia – PA, 68543-000 
www.florestadoaraguaia.pa.gov.br 

 

Especificação: Motoniveladora Cabine fechada com certificação ROPS e 
FOPS, Chassi articulado, Controles hidráulicos, Deslocamento lateral e 
tombamento da lâmina acionados hidraulicamente, Diferencial com bloqueio 
eletro-hidráulico acionado internamente a cabine, Direção Hidráulica nas 
rodas dianteiras Lâmina com largura de 3,60 m e altura de 0,60 m, ângulo 
de talude 90º e rotação do círculo 360º, Motor diesel, Potência bruta do 
motor 140 hp (104,398 kW), Peso operacional mínimo: 15.000 kg, Ripper 
traseiro com 5 dentes, penetração de 300 mm ajustáveis, Sistema de 
travamento da sela acionado por interruptor internamente a cabine, 
Transmissão com 6 marchas avante e 3 à ré Buzina e alarme sonoro de 
deslocamento ré, Espelhos retrovisores interno e externos LE/LD, Extintor 
de incêndio / suporte, Faróis de trabalho 6 avante e 2 ré para trabalhos 
noturnos, Lanternas de freio, luzes de alerta e setas direcionais, Lavadores 
e limpadores de para-brisa e do vidro traseiro, Velocímetro em km/h e 
Horímetro. (Modelo de referência: CASE 845B). 

15 

PÁ CARREGADEIRA COM RODAS 

2640,00 HORA       175,74 463.953,60 
Especificação: Pá Carregadeira com Rodas; Motor diesel; Potência mínima 
do motor de 138 HP; Torque mínimo 550 NM; Caçamba coroada com 
capacidade mínima de 1,90 m³; Força mínima de desagregação 8.000 kgf, 
força mínima de escavação 8.000 kg. (Modelo de referência: W20f). 

16 

RETROESCAVADEIRA 

2640,00 HORA       157,83 416.679,12 

Especificação: Retroescavadeira sobre rodas; tração (4x4); motor diesel 04 
cilindros, com potência liquida mínima de 90 HP; transmissão de 04 
velocidades sincronizadas e inversor hidráulico, comando servo assistido, 
bloqueio do diferencial (eixo traseiro); profundidade de escavação mínima 
de 4000mm; força de escavação da caçamba (padrão) 62.00 kN; força de 
escavação do braço (padrão) 43.00 kN; capacidade mínima da caçamba 
(destinação geral) 0.96 m³. 

17 

ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSOR 

2640,00 HORA       153,83 405.179,28 
Especificação: Rolo compactador autopropulsor - pé de carneiro com 
potencia mínima de 120 HP, motor movido a diesel com peso operacional 
mínimo de 11.000kg, frequência de vibração media de 1.980/33 (VPWHZ) 

18 

TRATOR DE ESTEIRA DE PORTE GRANDE 

2640,00 HORA       222,81 588.226,32 
Especificação: Trator de esteira de porte grande; peso operacional 15.000 
kg; potência do motor 140 HP; capacidade da lâmina - 3,00 m³; e largura da 
lâmina - 3,80 m, Ríper traseiro com 5 dentes, penetração de 300 mm 
ajustáveis; fabricação a partir de 2008. (Modelo de referência D6N). 
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19 

TRATOR DE PNEU TRAÇÃO 4 X 4 COM GRADE ARADORA 

2640,00 HORA       152,46 402.502,32 

Especificação: Trator de pneu com tração 4x4, implementado com grade 
aradora; tração 4x4; potência do motor de no mínimo 95 CV/HP; sistema 
hidráulico de levante de três pontos com capacidade de 2.000 kg; braços 
inferiores e 3º ponto para engate rápido; grade aradora com controle remoto, 
rebocável, 18 discos de 26" de diâmetro, compatível com o trator. (Modelo 
de referência do trator: MF4290). 

20 

TRATOR DE PNEU TRAÇÃO 4 X 4 COM ROÇADEIRA 

2640,00 HORA       154,34 407.449,68 

Especificação: Trator de pneu; tração 4x4; potência do motor de no mínimo 
95 CV/HP; sistema hidráulico de levante de três pontos com capacidade de 
2.000 kg; braços inferiores e 3º ponto para engate rápido; Roçadeira 
hidráulica com acoplamento na barra de tração e acionamento através da 
tomada de força, compatível com o trator. (Modelo de referência do trator: 
MF4290). 

Total Global Estimado: 9.311.471,21 
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