
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

Prefe itura Munic ipal de Ita ituba  

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 027/2020-PE 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1.0. OBJETO. 

 

1.1. Para atender às necessidades do(a) Municipio de Itaituba através da Secrertaria Municipal de 

Infraestrutura, faz-se necessário a aquisição de duas Motoniveladoras, conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos abaixo: 

 

 

Item Especificação Quant Preço 

unitário 

máximo 

1 MOTONIVELADORA ANO 2020; CABINE FECHADA ROPS/FOPS; 

AR CONDICIONADO; MOTOR 6 CILINDROS; POTENCIA LIQUIDA, 

MINIMO 180 HP; PESO BRUTO APROXIMADO, MINIMO 15.500 KG; 

LARGURA DA LAMINA MINIMA 3,6M, ALTURA MINIMA DA 

LAMINA 600 mm, FORÇA DE TRAÇAO DA LAMINA, MINIMO 14.000 

KG; COM RIPER ESCARIFICADOR TRASEIRO MINIMO 5 PORTA 

PONTAS; MINIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 3 A RÉ, 

ARTICULAÇÃO MINIMA DE 20º; TRAÇÃO 6X4, PNEUS E AROS 

MINIMO 14.00X24; FREIO MULTIDISCO A OLEO; ALARME DE 

MARCHA ARÉ; EQUIPADA COM MINIMO 08 FAROIS; BANCO 

AJUSTÁVEL E CINTO DE SEGURANÇA RETRATIL;  GARANTIA 

MINIMA DE 1 ANO. 

2 619.750,00 

 

 

2.0. JUSTIFICATIVA. 

 

2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades da(o) Municipio de Itaituba 

respectivamente na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Em razão da justificativa, suscintamente, 

descritas abaixo: 

 

2.1.1. Itaituba é um município, localizado no Estado do Pará e um dos principais centros econômicos do 

oeste paraense. É a decima maior cidade (em termos populacionais) do estado do Pará, terceira maior cidade 

do oeste paraense, e possui o décimo terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) no Estado; 

 

2.1.2. A cidade é considerada de médio porte, e uma das cidades que apresentam crescimento econômico 

acelerado no interior do Brasil. É conhecida como cidade pepita devido a intensa atividade de mineração 

de ouro no Vale do Rio Tapajós, a grande diversidade de paisagens naturais (tais como as praias de rio que 

se formam durante a época de seca, e também as corredeiras de água localizadas próximas ao Distrito de 

São Luiz do Tapajós) e o Parque Nacional da Amazônia; 

 

 2.1.3. Itaituba está recebendo investimentos do Governo Federal no setor energético e portuário de aumento 

populacional é de 200% do atual, sendo necessário o investimento nas áreas de infraestrutura 

(principalmente), educação, social, turístico e cultura, previamente. Já está em fase inicial para implantação 

destes projetos, com o pico previsto para o corrente ano. 
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2.1.4. Distante da capital Belém 1.381 Km, com população de aproximadamente população estimada 2016 

(IBGE) 98.485 pessoas, IDHM 0,640, está localizada no território da cidadania BR 163-PA do MDA e 

Brasil sem Miséria.  

 

2.1.5. Destacam-se a produção agrícola e/ou pecuária, com produção estimada Banana (cacho) de 

quantidade produzida em 28.800 toneladas para o ano de 2017, conforme estatística de IBGE Cidades.  

 

2.1.6. A Agropecuária corresponde a 90,5% do PIB municipal que tem como principais culturas o cultivo 

da banana e mandioca. A maioria dos pequenos proprietários rurais possui capacidade produtiva limitada 

em função da falta de capital para investir em máquinas e implementos. Tal situação dificulta o aumento 

tanto quantitativo da produção impossibilitando maior rentabilidade. Por conta deste cenário, o objetivo da 

aquisição das Motoniveladoras é recuperar estradas vicinais e ajudar no escoamento da produção, visando 

estruturar a agricultura familiar, aumentando a produtividade, competividade e permitindo a superação das 

desigualdades existentes; 

 

2.1.7. Serão atendidas 200 famílias nas comunidades/assentamentos. Com a aquisição das motoniveladoras, 

espera-se um incremento da produção local, além do aumento da qualidade de vida do pequeno produtor 

promovendo a permanência das famílias no campo. 

 

2.2. Em atendimento a solicitação justificada, conforme o MEMO. Nº 0162/2019, de 05/08/2020 da 

SEMIFRA, SD n° 653/2020 e JUSTIFICATIVA, todos em anexo ao presente processo, abre-se o 

procedimento licitatório prévio para a realização da aquisição das duas motoniveladoras pretendidas pela 

requisitante. 

 

3.0. AVALIAÇÃO DO CUSTO. 

 

3.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 619.750,00 cada unidade, perfeazendo o valor 

total de 1.239.500,00 as duas unidades; 

 

3.2. O Valor estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante pesquisas de 

preços no mercado local e na solicitação de preços de referencia do Portal de Compras Públicas em anexo. 

 

 

4.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS. 

 

4.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 

pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 

impossível reparação. 

 

5.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

5.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é 

aquela prevista no Edital e na minuta de contrato. 

 

 

  Itaituba-PA, de 17 de Setembro de 2020 

 

 

____________________________________________ 

Ronison Aguiar Holanda 

Pregoeiro 
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