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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. OBJETO: 
 
1.1 – A locação de veículos e máquinas pesadas para atender a demanda do 

Município de Itaituba, até 31 de dezembro de 2017. 
 
 
2. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:  
  
2.1 – Havendo a necessidade de manutenção da malha viária, coleta de lixo, 
conservação de estradas e vicinais e apoio administrativo. Vindo de encontro 
com a reduzida frota rodoviária e de maquinário existente no Pátio da 
Secretaria de Infraestrutura do Município, que não atende o volume se serviço 
presentes a serem realizados. Tornando-se necessária a contratação dos 
veículos e máquinas pesadas requeridas, para, somente assim, atender a 
comunidade, com os serviços demandados. 
 
2. DA CONDIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO: 
 
3.1 – Os veículos deverão ser contratados por diária e as máquinas pesadas 
por horas trabalhadas.   
  
3.2 – Os veículos a serem contratados deverão estar devidamente licenciados 
e documentados. Os demais equipamentos de acordo com a legislação 
pertinentes. 
 
3.3 – deverão estar em bom estado de conservação, tanto na parte mecânica, 
suspensão, elétrica e lanternagem. 
 
3.4 – A manutenção, conservação, concerto e substituição de peças, pneus e 
acessórios, serão por conta e custo da empresa contratada. 
 
3.5 – O abastecimento será por conta da contratante quando o veiculo ou o 
equipamento estiver a serviço da contratante. 
 
3- PLANILHA DE QUANTITATIVOS: 

          VALOR VALOR 

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

1 
MOTONIVELADORA, ANO MODELO MíNIMO DE 
2005, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL, COM 
COMAND   8000,000 HORA     0,00 0,00 

 

Especificação : MOTONIVELADORA, ano modelo mínimo de 
2005, equipada com motor diesel, com comandos e 
implementos hidráulicos, deslocamentos lateral da lâmina, 
escarificador e cabine, em excelente estado de operação. 

     

 
Valor total extenso: 

2 CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRAçãO 4X4, ANO 
MODELO SUPERIOR A 2009, MOTOR POTêNCIA   700,000 DIA      0,00 0,00 
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Especificação : CAMINHONETE CABINE DUPLA, tração 4x4, 
ano modelo superior a 2009, motor potência mínima de 160 CV, 
a diesel, direção hidráulica, Ar-Condicionado e capacidade para 
05(cinco) passageiros sem motorista 

     

 
Valor total extenso: 

3 CAMINHONETE CABINE DUPLA, CAPACIDADE 05 
LUGARES, TRAçãO 4X4, (TIPO L200) ADAPTAD   700,000 DIA      0,00 0,00 

 

Especificação : CAMINHONETE CABINE DUPLA, capacidade 
05 lugares, tração 4x4, (tipo L200) adaptado com porta escada, 
sem motorista - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

     

 
Valor total extenso: 

4 CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 10.000 A 15.000 
LITROS, FABRICAçãO NACIONAL, ANO MO   700,000 DIA      0,00 0,00 

 

Especificação : CAMINHÃO PIPA, capacidade de 10.000 a 
15.000 litros, fabricação nacional, ano modelo mínimo de 2005, 
02 (dois) eixos, com motor a diesel sem motorista. 

     

 
Valor total extenso: 

5 PÁ CARREGADEIRA, ANO MODELO MíNIMO DE 
2005, POTêNCIA LIQUIDA DO VOLANTE ATé DE 1   12000,000 HORA     0,00 0,00 

 

Especificação : PÁ CARREGADEIRA, ano modelo mínimo de 
2005, potência liquida do volante até de 142 HP, motor a diesel, 
articulada, 04 (quatro) velocidade a frente e a Ré, Caçamba até 
02(dois) mü, em excelente estado de operação sem 

     

 
Valor total extenso: 

6 RETROESCAVADEIRA   5000,000 HORA     0,00 0,00 

 

Especificação : RETROESCAVADEIRA, ano modelo mínimo de 
2005, com motor a diesel, até 90 HP, escavação até 4.0 metros, 
com cabine fechada, em excelente estado de operação sem 
operador. 

     

 
Valor total extenso: 

7 CAMINHÇAO BASCULANTE   2800,000 DIA      0,00 0,00 

 

Especificação : CAMINHÃO BASCULANTE, fabricação 
nacional, ano de fabricação e modelo superior a 2005, equipado 
com motor diesel, três eixos, com carroceria basculante, 
capacidade de carga superior a 12T sem motorista. 

     

 
Valor total extenso: 

8 
CAMINHÃO BASCULANTE, FABRICAçãO 
NACIONAL, ANO DE FABRICAçãO E MODELO 
SUPERIOR A   1800,000 DIA      0,00 0,00 

 

Especificação : CAMINHÃO BASCULANTE, fabricação 
nacional, ano de fabricação e modelo superior a 2000, equipado 
com motor diesel, dois eixos, com carroceria basculante, 
capacidade de carga superior a 6T sem motorista 

     

 
Valor total extenso: 

9 CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA, (TIPO 
D20 OU SIMILAR), TRAçãO 4X2, ANO MODELO   600,000 DIA      0,00 0,00 

 

Especificação : CAMINHONETE com carroceria aberta, (tipo 
D20 ou similar), tração 4x2, ano modelo 1990 a 1995, motor 
potência mínima 95cv, a diesel, capacidade/peso não inferior a 
01(uma) tonelada sem motorista. 

     

 
Valor total extenso: 

10 
EMPILHADEIRA COMBUSTãO CAPACIDADE 
2.500KG ANO E MODELO DE FABRICAçãO 
SUPERIOR A   300,000 DIA      0,00 0,00 

 

Especificação : EMPILHADEIRA combustão capacidade 
2.500kg ano e modelo de fabricação superior a 1999, altura de 
elevação 4.00m, altura de torre abaixada 2.10m, combustível 
GLP ou gasolina, com abastecimento por conta da contratante 

     

 
Valor total extenso: 

11 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
COM POTENCIA MíNIMA NO MOTOR DE 100HP, CO   4990,000 HORA     0,00 0,00 

 

Especificação : ESCAVADEIRA HIDRÁULICA sobre esteiras, 
com potencia mínima no motor de 100hp, com potencia bruta 
mínima de 120hp, torque de giro mínimo de 40KN/m, com 
capacidade volumétrica da concha de mínimo 0,90mü, sem 
operador, abastecimento e lubrificação por conta da contratante. 

     

 
Valor total extenso: 

12 TRATOR DE ESTEIRA, ANO MODELO MíNIMO DE 
2005, COM MOTOR A DIESEL, POTêNCIA NO VO   4000,000 HORA     0,00 0,00 
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Especificação : TRATOR DE ESTEIRA, ano modelo mínimo de 
2005, com motor a diesel, potência no volante até 150HP, com 
escarificador, com cabine, em excelente estado de operação 
sem operador 

     

 
Valor total extenso: 

13 CAMINHÃO COM CAPACITOR   940,000 DIA      0,00 0,00 

 

Especificação : CAMINHÃO COM CAPACITOR de resíduos 
urbanos, ano de fabricação não inferior a 2008, capacidade de 
carga de 15mü compactado, com reforço do feixe de molas 
traseiro do chassi com praça de carga traseira aberta com 
capacidade volumétrica superior a 1,80mü de lixo solto; 
comando hidráulico de 02 estágios dianteiros, comandos 
manuais por alavancas com sistema de segurança que permite 
parar ou inverter o ciclo em qualquer fase, com estribo traseiro 
com chapa de aço antiderrapante com alças de segurança e 
corrimão em toda extensão da porta traseira para acomodar até 
04 garis, reservatório de captação de chorume do lixo de 150 
litros e com registros de escoamento, sinalização externa 
conforme normas do CONTRAN, com registro de escoamento 
de chorume e iluminação na praça da carga traseira, potencia 
mínima de 142CV, movido a diesel, licenciamento anual por 
conta da contratada, motorista por conta da contratante. 

     

 
Valor total extenso: 

14 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: 

15 ROLO COMPACTADOR   7200,000 HORA     0,00 0,00 

 

Especificação : ROLO COMPACTADOR, auto propulsor, pé de 
carneiro, para serviços de terraplanagem, em bom estado de 
conservação. 

     

 
Valor total extenso: 

     
TToottaall  ::  0,00 

Valor total da proposta por extenso : 

  

  

 


