
 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 035/2019 

 

1 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

COM MOTORISTA E MÁQUINAS PESADAS COM OPERADOR, para atender as 

necessidades da prefeitura, secretarias e fundos municipais. 

 

2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS: 

 

Item Descrição Und Quant. 

1 

3 (Três) Caminhões Basculante, com quilometragem livre, Ano/ 

Modelo no mínimo 2011, tração 6x2, potência mínima de 100 CV, 

caçamba com capacidade mínima de 12 M³, incluindo motorista. 

12  Mês  

2 

3 (Três) Caminhões Basculante, com quilometragem livre, Ano/ 

Modelo no mínimo 2011, tração 6x2, potência mínima de 250 CV, 

Ano/ Modelo no mínimo 2005, caçamba com capacidade mínima de 

12 M³, incluindo motorista. 

12  Mês  

3 

1 (Um) Caminhão Baú Refrigerado, com quilometragem livre, 

Ano/ Modelo no mínimo 2011, tração 4x2, potência mínima de 140 

CV, com capacidade mínima de 3.500 Kg, incluindo motorista. 

12  Mês  

4 

1 (Um) Caminhão Baú, com quilometragem livre, Ano/ Modelo no 

mínimo 2011, tração 4x2, potência mínima de 140 CV, com 

capacidade mínima de 3.500 Kg, incluindo motorista. 

12  Mês  

5 

450 ( Quatrocentas) Diárias de Caminhão Munck, com cesto 

aéreo, quilometragem livre, Ano/ Modelo no mínimo 2011, potência 

mínima de 100 CV, com capacidade mínima de 3000 toneladas no 

Munck e capacidade de carga mínima de 8.000 toneladas com lança 

de no mínimo 10 m, incluindo motorista. 

450  Diária  

6 

2 (Dois) Caminhões carga seca, tração 4x2, com quilometragem 

livre, Ano/ Modelo no mínimo 2011, potência mínima de 180 CV, 

carroceria com capacidade mínima de carga de 8.000 toneladas, 

incluindo motorista. 

12  Mês  

7 

2 (Dois) Caminhões carga seca, tração 4x2, com quilometragem 

livre, Ano/ Modelo no mínimo 2011, potência mínima de 80 CV, 

carroceria com capacidade mínima de carga de 4.000 toneladas 

incluindo motorista. 

12  Mês  

8 

1 (Um) Caminhão compactador de lixo, com quilometragem livre,  

no mínimo de 19 M³, Ano/ Modelo no mínimo 2011, incluindo 

motorista. 

12  Mês  

9 

1 (Um) Caminhão Pipa, com quilometragem livre, para umectação 

de vias públicas com capacidade para no mínimo 10 mil litros de 

água, equipado com motor bomba, Ano/ Modelo no mínimo 201, 

incluindo motorista e ajudante. 

1  Mês  
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10 100 ( Cem) Diárias de Motoniveladora grande,  no mínimo 17 T,  

Ano/ Modelo no mínimo 2011, com operador. 
100 Diária 

11 100 ( Cem) Diárias de Pá Carregadeira no mínimo 15 T, Ano/ 

Modelo no mínimo 2011, com operador. 
100 Diária 

12 100 ( Cem) Diárias de Retroescavadeira tamanho 4 X4, Ano/ 

Modelo no mínimo 2011,com operador. 
100 Diária 

13 

100 ( Cem) Diárias de Escavadeira Hidráulica, com torque 

máximo do motor de 6700/1400 Rpm, Ano/ Modelo no mínimo 

2011,com operador. 

100 Diária 

14 100 ( Cem) Diárias de Rolo Compactador, liso, tamanho médio, 

Ano/ Modelo no mínimo 2011, com operador. 
100 Diária 

15 100 ( Cem) Diárias de Rolo Compactador, pé de carneiro, 
tamanho médio, Ano/ Modelo no mínimo 2011, com operador. 

100 Diária 

16 200 ( Duzentas) Diárias de Trator esteira no mínimo 16 T, Ano/ 

Modelo no mínimo 2011, com operador. 
200 Diária 

17 

5 (Cinco) Veículo tipo Ambulância, com cobertura de seguro, na 

cor branca, potência mínima de 70 cv, Ano/ Modelo no mínimo 

2011, carroceria em aço estampado (assoalho, laterais e teto), 

transmissão mecânica de no mínimo 05 marchas a frente e uma ré, 

02 portas dianteiras direita/esquerda, porta traseira dupla, espelhos 

retrovisores externos com regulagem interna, ar 

condicionado,caracterizado como "ambulância" de simples remoção, 

contendo uma maca retrátil, colchonete, cintos e travas, banco para 

no mínimo uma pessoa com cinto de segurança, armário para 

guardar medicamentos e equipamentos, suportes para soro e plasma, 

01 suporte para cilindro de oxigênio (mínimo 5 litros), janela 

corrediça instalada na lateral direita do veículo com película branca, 

iluminação interna, forração interna (laterais e teto) em laminado 

plástico automotivo 2mm ou compensado com fórmica, piso 

revestido em material de alto tráfego liso, antiderrapante, divisória 

com passagem para comunicação, sinalizador tipo barra de luzes 

com sirene, adesivos indicativos "AMBULÂNCIA" invertido na 

frente e em sentido normal na traseira e nas laterais.  

12  Mês  

18 

4 (Quatro) Veículos tipo mini van, porte médio, com 

quilometragem livre, Ano/ Modelo no mínimo 2011, flex, potência 

mínima de 120 CV, com capacidade para 7 passageiros com ar 

condicionado,  incluindo o motorista. 

12  Mês  

19 

3 (Três) Veículos tipo Ônibus,  incluindo o motorista, Ano/ Modelo 

no mínimo 2011, com capacidade mínima para transporte de 45 

passageiros, incluindo o motorista. 

12  Mês  

20 

300 ( Trezentas) Diárias de Veículo tipo Ônibus, incluindo o 

motorista, Ano/ Modelo no mínimo 2011, com capacidade mínima 

para transporte de 45 passageiros, incluindo o motorista. 

300 Diária 
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21 

15 (Quinze) Veículo tipo passeio, com quilometragem livre, Ano/ 

Modelo no mínimo 2011, com ar condicionado, com capacidade para 

5 passageiros, potência mínima de 70 CV, incluindo o motorista. 

12  Mês  

22 

800 ( Oitocentas) Diárias de Veículo tipo passeio, com 

quilometragem livre, Ano/ Modelo no mínimo 2011, com ar 

condicionado, com capacidade para 5 passageiros, potência mínima 

de 70 CV, incluindo o motorista. 

800  Diária  

23 

3 (Três) Veículo tipo van, com quilometragem livre,  diesel, Ano/ 

Modelo no mínimo 2011, incluindo o motorista, potência mínima 

de 140 CV, com ar condicionado, com capacidade para 16 

passageiros . 

12 Mês 

24 

100 ( Cem) Diárias de Veículo tipo van, com quilometragem livre,  

Ano/ Modelo no mínimo 2011, diesel,   incluindo o motorista, 

potência mínima de 140 CV, com ar condicionado, com capacidade 

para 16 passageiros . 

100 Diária 

25 

25.000 (Vinte e cinco mil) Km de Veículo tipo van, com 

quilometragem livre,  Ano/ Modelo no mínimo 2011, diesel,   

incluindo o motorista, potência mínima de 140 CV, com ar 

condicionado, com capacidade para 16 passageiros . 

25.000 Km 

26 

1 (Um) Veículo tipo Pick-up, com quilometragem livre, cabine 
dupla, tração 4x4, 4 portas, Ano/ Modelo no mínimo 2011, Motor 

diesel/biodiesel, capacidade para 05 passageiros, direção hidráulica, 

ar condicionado, vidros e travas elétricas. 

12 Mês 

 

3- DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS VEÍCULOS E DA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS: 

 

3.1 - Todos os veículos deverão estar com as documentações em dia, sendo objeto de exames 

periódicos pela Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu; 

 

3.2 - Os caminhões deverão estar em bom estado de conservação obedecendo à legislação 

brasileira em vigor e equipados com no mínimo um pneu de estepe, macaco, chave de rodas, 

extintor de incêndio, triângulo sinalizador, manuais de bordo e todos os itens de segurança 

exigidos por lei. 

 

3.3 – Na locação dos veículos deverão estar inclusas todas as despesas como: motorista, 

peças, pneus, manutenção preventiva e corretiva, responsabilizar-se por todos os encargos 

relativos ao veículo, como IPVA, seguro obrigatório e taxa de emplacamento, com exceção 

das multas provenientes de infração às leis de trânsito 

 

3.4 - A contratada deverá substituir os veículos em caso de pane mecânica e/ou avaria por 

outro do mesmo modelo. 
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