
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

Poder Executivo 

Secretaria de Administração 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Jarbas Passarinho, 123 – Centro – Terra Alta – PA., CEP: 68.773-000 – CNPJ: 34.823.518/0001-47 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. LEGISLAÇÃO 
1.1 Este Termo de Referência está regido pelos termos da Lei n°8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações, da Lei n° 10520 de 17 de julho de 2022, na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, pela Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar 147/2014 e demais legislações pertinentes ao objeto licitado.  

 

2. DO OBJETO 
2.1 A presente licitação tem por objeto a LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM 

OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Obras de Terra Alta, através de Registro de Preços, conforme 

especificação contida no Termo de Referência, partes integrantes deste Edital. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO 
3.1 A contratação de serviços se faz necessário para a recuperação/manutenção de 

estradas vicinais no município de Terra Alta-Pa.  

3.2 As fortes chuvas de inicio do ano atingiram o município de Terra Alta, tiveram 

consequências diversas, sendo os principais danos as vias urbanas e rurais do 

município. 

3.3 Os ramais contemplados para a recuperação são importantes estradas do 

município, pois apesar da mesma ser um revestimento natural, são principais 

escoamento para a produção agrícola das comunidades. 

3.4 As fortes chuvas ocasionaram problemas sérios na trafegabilidade da estrada com 

consequência de ordem ambiental, social e econômica. Com relação ao ambiente, 

as chuvas aceleram a erosão em pontos específicos das estradas e as perdas 

significativas de solo, o qual acaba sendo carreado pelo escoamento de águas 

superficiais, provocando poluição dos  mananciais. As más condições das estradas 

de terra também afetam as comunidades rurais que dela dependem como única 

ligação para áreas com maiores condições de infraestrutura e de serviços de 

educação e de saúde. Impedindo o acesso de transporte escolar, ambulâncias e 

etc. 

3.5 Dada a relevância do serviço de empresa especializada em locação de máquinas 

pesadas para atender as necessidades do Município. 

 

 
 
3 - FORMA DE FORNECIMENTO. 
 

3.1 O fornecimento será conforme especificado na ordem de fornecimento, de forma parcelada 
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de acordo com a necessidade do órgão solicitante . 

 

4 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE 
 
4.1 A quantidade ESTIMADA a ser adquirida, é fixada de acordo com este Termo. 

4.2 O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que 

se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estimada de 

fornecimento estabelecida neste termo. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO 

MAQUINÁRIO 
UNIDADE 

QUANTIDADE 

DE HORAS 

QUANTIDADE DE 

MÁQ. 
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 

MOTONIVELADORA - 

pontência básica líquida 

(primeira marcha) 125hp, 

peso bruto 13.032 kg, largura 

da lâmina de 3,7 m-CHP 

diurno. Af06/2014 

Hora 1232 1 R$ 112,75 R$ 138.908,00 

2 

ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA - sobre 

esteiras, caçamba 0,80 m³. 

peso operacional 17,8 T, 

potência líquida 110 hp - 

CHP diurno. Af 10/2014 

Hora 1232 1 R$ 96,89 R$ 119.368,48 

3 

PÁ CARREGADEIRA - 

sobre rodas, potência 197 hp, 

capacidade da caçamba 2,5 a 

3,5 m³, peso operacional 

18.338 kg. CHP diurno. Af 

06/2014 

Hora 1232 1 R$ 108,62 R$ 133.819,84 

4 

CAMINHÃO 

BASCULANTE - 10 m³ 

trucado, cabine simples, peso 

bruto total 23.000 kg, carga 

útil máxima 15.935kg, 

distância entre eixos 4,80, 

potência 230 cv, inclusive 

caçamba metálica- CHP 

diurno af02/2016 

Hora 1232 6 R$ 83,95 R$ 620.558,40 

5 

Rolo compactador vibratório 

pé de carneiro para solos, 

potência 80 hp, peso 

operacional sem/com lastro 

7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 

1,68 m – CHP diurno. 

Af_02/2016 

Hora 1232 1 R$ 76,20 R$ 93.878,40 

6 

Caminhão pipa 6.000 l, peso 

bruto total 13.000 kg, 

distância entre eixos 4,80 m, 

potência 189 CV inclusive 

tanque de aço para transporte 

Hora 1232 1 R$ 63,91 R$ 78.737,12 
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de água, capacidade 6 m3 - 

CHP diurno. Af_06/2014 

7 

Trator de pneus com 

potência de 85 cv, tração 

4x4, com grade de discos 

acoplada - CHP diurno. 

Af_02/2017 

Hora 1232 1 R$ 51,08 R$ 62.930,56 

 

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
5.1 - Entregar o objeto em prazo não superior ao máximo estipulado neste Termo de Referência. 
Caso a entrega não seja feita dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa 
estabelecida neste edital;  
5.2 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referidas aos 
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 
empregatício com a Prefeitura Municipal de Terra Alta/PA;  
5.3 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Terra 
Alta/PA 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;  
5.4 - Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles 
praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a 
terceiros durante o transporte e descarga dos materiais e/ou serviços nos locais de entrega;  
5.5 - A Contratada deverá:  
a) Entregar os maquinários em prazo não superior ao máximo exigido neste edital, sujeito a 
aplicação de multa;  
b) Entregar os maquinários conforme consta no Anexo I deste Edital (Termo de Referência);  
c) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,  
d) Apresentar toda documentação necessária à assinatura do contrato;  
e) Substituir, por sua conta, no total ou em parte, os maquinários que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços;  
f) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas e obrigações 
previdenciárias, trabalhistas, bem como pelas despesas tributárias decorrentes da execução dos 
serviços constantes do objeto;  
g) Comunicar à Prefeitura Municipal de Terra Alta/PA qualquer anormalidade de caráter urgente 
e prestar os esclarecimentos julgados necessários;  
i) Permitir ao gestor do contrato fiscalizar os serviços que estiverem sendo executados/entregues 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  
5.6 - O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.  
5.7 - A Contratada deverá fornecer, a pedido da gestão do contrato e a qualquer momento, todas 

as informações relativas à execução dos serviços. A contratada deverá comunicar a Secretaria 

Municipal de Obras, com antecedência, a ocorrência de qualquer fato ou condição 

que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços/entrega dos maquinários, no todo ou em 
parte;  
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5.8 - A existência da supervisão/fiscalização, não exime a responsabilidade da contratada, 
respondendo esta, pelos perfeito funcionamento dos maquinários. De igual maneira, a contratada 
responde integralmente pela segurança dos seus funcionários.  
5.9 - A CONTRATADA não será responsável:  
5.9.1 - Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;  
5.9.2 - Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste edital e no 
Contrato a ser assinado com o Município de Terra Alta/PA;  
5.9.3 - O Município de Terra Alta/PA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou 
quaisquer outros.  
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
6.1 - O Município de Terra Alta/PA depois de encaminhada a Autorização de Fornecimento, 
compromete-se a:  
6.1.1 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais;  
6.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal;  
6.1.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 
obrigações contratuais;  
7 – DO PRAZO  
7.1 - O prazo de entrega dos objetos locados não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) horas, 
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de 
Obras  
8 - DO LOCAL DA ENTREGA  
8.1 - Os objetos locados deveram ser entregues sem nenhum custo para a Prefeitura Municipal 
de Terra Alta/PA no local requisitado pela Secretaria Municipal de Obras.  
9- DA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:  
a) A Locação se dará através de Ordem de Serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras, 
com a previsão de horas que serão utilizadas numa determinada tarefa;  
b) Secretaria Municipal de Obras passará relatório semanal para a Licitante com as horas 

trabalhadas por dia. O dia em que não forem utilizadas as máquinas, estando ela em poder da 

Secretaria, será contado como 04 (quatro) horas de serviço para efeito de pagamento à Licitante; 

c) A Licitante vencedora deverá substituir o objeto locado por outro com as mesmas 
características no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, caso a máquina necessite de 
manutenção;  
d) A Licitante vencedora deverá arcar com as despesas de manutenção preventiva e corretiva 
que venha ocorrer no período de vigência da locação;  
e) Arcar com as despesas de Entrega do objeto locado (locomoção, combustível, etc.), sempre 
quando for solicitado,  
f) Os motoristas e operadores serão de responsabilidades da empresa contratada;  
g) As despesas com lubrificantes e as demais manutenções das máquinas locadas (peças, 
laminas) serão a cargo da empresa contratada;  
h) As empresas participantes e vencedoras do certame deverão apresentar as máquinas para 
execução dos serviços com horímetro em pleno funcionamento, para registro em relatório do 
fiscal de contrato, com dados do horímetro no início dos serviços, e dados do horímetro das 
horas trabalhadas no dia.  
i) Ficará sobre responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras manter DIÁRIO com as 
tarefas, datas de execução, vias ou bairros contemplados com as máquinas locadas, assinado 
por responsável técnico, para efeito de fiscalização.  
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10 - DA FORMA DE PAGAMENTO:  
O pagamento ocorrerá em até 30 dias após o recebimento efetivo da fatura/nota fiscal. 
 
11 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta 
 Unidade Orçamentária: 0208 Secretaria Municipal de Obras 
 Projeto Atividade: 04.122.0037.2.027 – Manutenção da Secretaria de Obras 
           15.451.0039.1.012 – Obras de Infraestrutura Urbana e Rural 
           26.782.0725.1.021 – Construção e Recuperação de Estradas                  
Vicinais 
 3.3.90.30.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Terra Alta/PA, 05 de Julho de 2022. 
 
 
 
 

 
Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho 

Eng.° Civil – PMTA 
CREA/PA - 1502763729 
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