
 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Itaituba 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: 

 
1.1 – A locação de vibroacabadora para suprir a demanda da Secretaria Município de 

Infraestrutura de Itaituba. 
 
2. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:  
  

2.1 – A malha viária da Zona Urbana, Suburbana, Distritos e Comunidades do interior do 
Municipio por estar passando por transformações de melhoria como a pavimentação asfáltica 
visualizada facilmente hoje na cidade de Itaituba. Realizada com empenho e coragem, em 
decorrência da falta de equipamentos necessários e indispensáveis nesse tipo de serviço. 
 
2.2 – Contudo, para minimizar a ausência de equipamentos primordiais a esse tipo serviço, a 
Secretaria de Infraestrutura solicita que seja providenciada a locação do equipamento 
vibroacabadora, com a finalidade de utilização nos serviços de pavimentação asfáltica 
desenvolvida por este Municipio.  
 
2. DA CONDIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO: 

 
3.1 – O equipamento vibroacabadora, de interesse desta deste Municipio, deve ser contratado por 
valor hora trabalhadas.   
  

3.2 – O equipamento a ser contratado deverá estar devidamente licenciado e documentado, de 
acordo com a legislação pertinente. 
 
3.3 – Responsabilizar-se com as despesas de licenciamento anual do equipamento (lanternagem, 
pintura, mecânica, elétrica, suspensão, pneus e etc). Imposto: tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o serviço o objeto do CONTRATO. 
 
3.4 – A manutenção, conservação, concerto e substituição de peças, suspensão, lanternagem e 
objetos de sinalização, serão por conta e custo da empresa contratada. 
 
3.5 – O abastecimento será por conta da contratante quando o equipamento estiver a serviço da 
contratante. 
 
3- PLANILHA DE QUANTITATIVOS: 
 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 VIBROACABADORA   2500,000 HORA     0,00 0,00 

 

Especificação : VIBROACABADORA, com pneus maciços, auto 
propulsora, para distribuição de CBUQ, em bom estado de 

conservação. 

     

 
Valor total extenso: 

     
TToottaa ll   ::  0,00 

Valor total da proposta por extenso : 
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