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ANEXO I  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2310001-2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO:  
Locação de Maquinas Pesadas e Caminhões Destinados a Municipalidade de Primavera. 
 

2.  JUSTIFICATIVA: 
A Prefeitura Municipal de Primavera fará melhorias no sistema viário rural, construções de pontes e 
ampliando a infraestrutura e provendo satisfação para a comunidade.  Atualmente, as estradas 
vicinais encontram-se em condições precárias de tráfego, a falta de maquinas em quantidade 
adequadas para a execução dos serviços causa transtornos as moradores das diversas regiões do 
município, cada dia que passa a situação das estradas se agrava, em algumas localidades os 
estudantes chegar de ficar dias sem poderem chegar ate o local da escola. Tanto os bens materiais 
como o ser humano destas áreas apresentam desgastes de todas as ordens. As intempéries 
principalmente das chuvas ocasionam às vezes o rompimento das pontes, alagamento nas ruas, nas 
galerias essa transformações garantirão uma experiência tranqüila e segura de se viver, unidos nos 
sonhos e desejos dos gestores públicos por um mundo melhor. Diante dessas ampliações da 
infraestrutura, torna-se necessário a locação de máquinas e equipamentos para manter os serviços 
no Perímetro rural do município de Primavera/PA. 
 

3. PROJETO BÁSICO 
 I – PERIODICIDADE DO CONTRATO/PRORROGAÇÃO/REAJUSTE  
• O Prazo contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado em observância da previsão 
disposta do parágrafo I do artigo 57, bem como na ocorrência de qualquer das circunstancias que 
discrimina de seus incisos c/c § 2º, da Lei nº 8.666, de 21/06/93;  
• Para Conclusão dos Serviços: O objeto contrato deverá estar executado dentro do prazo de 12 
(doze) meses consecutivos, contados a partir da data fixada na primeira Ordem de Execução dos 
Serviços. 
 
 II – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS A SEREM CONTRATADOS;  
A LICITANTE deverá cumprir todas as exigências deste Termo de Referência, bem como todas as 
condições estabelecidas em Lei; 
 
4 – CRITÉRIOS PARA CONTROLE DOS SERVIÇOS; 
 O controle do objeto do contrato será fiscalizado pela Secretaria de Infraestrutura, com poderes 
para verificar todas as condições da locação das máquinas e equipamentos que estão sendo 
realizados de acordo com este termo de referência.  
 
5 – CUSTO ESTIMADO; 
 Para efeitos orçamentários e de teto de preço para concorrência entre os licitantes, o valor global 
dos serviços, será a somatória dos preços unitários multiplicados por suas respectivas quantidades, 
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listados na planilha em anexo. 
 
5 - CONDIÇÕES GERAIS: 
 A LICITANTE deverá, além de cumprir com todas as condições estabelecidas no Edital e neste 
Termo de Referencia. 
O Objeto desta licitação poderá ser contratado entre as empresas, com a que apresentar menor 
preço por lote; podendo ser conjunta ou independente segundo o valor de cada proposta. Os 
preços apresentados deverão ser conforme exigências do Edital e deste Termo de Referência 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. 

VALOR 
ESTIMADO 

DIA 

 R$ 

1.  

Locação 01 (Um) Caminhão Pipa, com capacidade 
mínima de 15.000 litros, mangueira esguicho, motor 
bomba, atividade laboral (Diárias de 08 (oito) horas 
trabalhadas), por dia, com motorista e transporte a cargo 
da Contratada. 

Dia  200 

 

1.390,00 

2.  

Locação 01 (um) Trator de Esteira com peso 
operacional de no mínimo 14.000 kg, potência mínima 
de 130 hp, em bom estado de conservação, com 
operador, combustível e transporte. (Diárias de 08 
(Diárias de 08 (oito) horas trabalhadas), por dia,  com 
motorista e transporte a cargo da Contratada. 

Dia  180 

 

1.426,66 

3.  

Locação de 01 (uma) PÁ CARREGADEIRA DE 
PNEUS: 
- Transmissão torque com tração 4x4; 
- Cabine: aberta simples, ou Fechada com ar 
condicionado; 
- Motorização: igual ou superior a 6 cil turbo diesel, 
com potência igual ou superior a 152 hp; 
- Peso operacional, não inferior a 10.000 kg, equipada 
com concha mínima de 1,70m3, com horimêtro, em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, com 
(Diárias de 08 (oito) horas trabalhadas), por dia,  com 
motorista e transporte a cargo da Contratada. 

Dia  180 

 

 

 

1.260,00 

4.  
Locação de  01 (uma) máquina, tipo Motoniveladora 
a diesel, de 145 a 160 HP,   com motorista e transporte a 
cargo da Contratada. (Diárias de 08 (oito) horas 

Dia  180 
1.461,61 
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1. Os serviços serão executados conforme a necessidade e emissão de ordem de serviços e serão 

pagos por dia trabalhado devidamente atestado pelo fiscal do contrato e medição realizado ao 
final da execução dos serviços.  
 

2. A locação dos veículos atenderá às necessidades das secretarias para melhor atender a 
população deste município.  
 
3.  As maquinas/equipamento serão entregue de acordo com este termo de referência e demais 
elementos técnicos constantes do presente instrumento, legislações vigentes, e em conformidade 
com a proposta apresentada pela Contratada. 
 

5. Será aceito a sublocação desde que autorizada previamente pela contratante. 

 

 

 

trabalhadas), por dia. 

5 Locação de 01 (uma) máquina, tipo Retro 
Escavadeira a diesel sendo traçada, turbinada e 
interculada, com caçamba retraçada e gabinada, tendo 
no minimo potencia de 140 CV e com ano de fabricação 
a partir de 2013.  Com motorista e transporte a cargo da 
Contratada. 

 

 

Dia  

 

 

60 

 

 

1.184,16 

6 Locação de 01 (uma) máquina, tipo TRATOR DE 
PNEU COM MOTOR 75 HP com motorista e 
transporte a cargo da Contratada. (Diárias de 08 (oito) 
horas trabalhadas), por dia. 

 

Dia 

 

180 

 

1.539,58 

7 Locação de Caminhão Caçamba 

Especificação: CAMINHÃO DO TIPO BASCULANTE 
TRUCK 

 

Dia 

 

180 

 

1.233,66 
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