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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 
O presente termo tem como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS, VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ/PA. 

 

2. DOS ITENS 
 

          VALOR VALOR 

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

1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM 
ARCONDICIONADO   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Com ar-condicionado, com capacidade para 
quarenta e quatro passageiros ou mais, poltronas altas e 
reclináveis, movido a diesel, e todos os equipamentos exigidos 
pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
CAMINHONETE/UTILITÁRIO - GABINETE   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Movido a diesel, motor 2.5 ou superior, cabine 
dupla, tração 4 x 4, 04 portas, capacidade de carga 1000kg, 
equipado com AC, DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 
pessoas, incluindo o motorista, som/rádio, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
GAB01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

4 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
GAB02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

5 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE/UTILITÁRIO - 
GAB01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Categoria picape, movido a gasolina, álcool flex, 
motor 1.4 ou superior, capacidade de carga 600kg, cabine dupla, 
controles de tração e estabilidade, 04 portas, equipado com AC, 
DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 pessoas, incluindo o 
motorista, som/rádio, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb 
(código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

6 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE/UTILITÁRIO - 
GAB02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Categoria picape, movido a gasolina, álcool flex, 
motor 1.4 ou superior, capacidade de carga 600kg, cabine dupla, 
controles de tração e estabilidade, 04 portas, equipado com AC, 
DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 pessoas, incluindo o 
motorista, som/rádio, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb 
(código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 
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7 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
GAB01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

8 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
GAB02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

9 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SEMAS01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

10 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SEMAS02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

11 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SEMAS03   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

12 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI-VAN/UTILITÁRIO   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, 07 (SETE) lugares, com ar-
condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, potência 
mínima de 1.8 e movido a gasolina, álcool ou bicombustível, e 
todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito 
brasileiro).      

 Valor total extenso: 

13 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH 
(SOM PUBLICITÁRIO)   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, com sistema de sonorização para realização de 
propaganda volante, SOM DE PEQUENO PORTE, ABAIXO DE 
10.000 DECIBEIS e todos os equipamentos exigidos pelo ctb 
(código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

14 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
ADM 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 
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15 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
ADM 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

16 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
ADM 03   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

17 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE/UTILITÁRIO   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Categoria picape, movido a gasolina, álcool flex, 
motor 1.4 ou superior, capacidade de carga 600kg, cabine dupla, 
controles de tração e estabilidade, 04 portas, equipado com AC, 
DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 pessoas, incluindo o 
motorista, som/rádio, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb 
(código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

18 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - ADM 
01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

19 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - ADM 
02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

20 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - ADM 
03   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

21 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA - 
SEMMA   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Com capacidade mínima de 10.000 litros, 
equipado com mangueira esguicho, motor bomba, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

22 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA - SEMMA   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Escavadeira Hidraulica, sobre esteira com garra 
giratória de mandibulas peso operacional entre 22 e 25,5 
toneladas, potencia liquida entre 150 e 160hp, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

23 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU 
4X2 - SEMMA 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de trator de pneu 4x2, com motor acima 
de 78 cv, equipado com carreta para transporte de materiais, 
motor a diesel, peso maximo de 4.500kg,e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

24 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO - ÔNIBUS - 
SEMMA   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Com ar-condicionado, com capacidade para vinte 
e cinco passageiros ou mais, movido a diesel, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      
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 Valor total extenso: 

25 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU 
4X2   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de trator de pneu 4x2, com motor acima 
de 100 cv, equipado com implementos agrícolas tipo roçadeira, 
arado, grade aradora, plantadeira, lâmina de raspar, scraper, 
capacidade mínima de 4m³ cada, e todos os equipamentos 
exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

26 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU 
4X2 - SEMMA 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de trator de pneu 4x2, com motor acima 
de 78 cv, equipado com carreta para transporte de materiais, 
motor a diesel, peso maximo de 4.500kg,e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

27 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SEMMA 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

28 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SEMMA 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

29 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
FINANÇAS01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

30 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
FINANÇAS02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

31 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 3X4 - 
EDUCAÇÃO 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Com carroceria aberta. especificação: veículo 
tipo caminhão 3/4, com carroceria aberta de aproximadamente 
5,5 metro de comprimento, sistema de freio a ar, tração 4x2, ar 
condicionado, direção hidráulica, capacidade de carga 
aproximada de 4 a 5 toneladas, e todos os equipamentos 
exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

32 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 3X4 - 
EDUCAÇÃO 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 
 
 

 

Especificação : Com carroceria aberta. especificação: veículo 
tipo caminhão 3/4, com carroceria aberta de aproximadamente 
5,5 metro de comprimento, sistema de freio a ar, tração 4x2, ar 
condicionado, direção hidráulica, capacidade de carga 
aproximada de 4 a 5 toneladas, e todos os equipamentos 
exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

33 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
CAMINHONETE/UTILITÁRIO - EDUCAÇÃO 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Movido a diesel, motor 2.5 ou superior, cabine 
dupla, tração 4 x 4, 04 portas, capacidade de carga 1000kg, 
equipado com AC, DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 
pessoas, incluindo o motorista, som/rádio, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

34 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 

CAMINHONETE/UTILITÁRIO - EDUCAÇÃO 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Movido a diesel, motor 2.5 ou superior, cabine 
dupla, tração 4 x 4, 04 portas, capacidade de carga 1000kg, 
equipado com AC, DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 
pessoas, incluindo o motorista, som/rádio, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

35 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SEMED 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

36 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SEMED 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

37 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SEMED 03   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

38 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SEMED 04   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

39 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SEMED 05   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

40 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SEMED 06   12,000 MÊS      0,00 0,00 
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Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

41 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SEMED 07   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

42 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SEMED 08   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

43 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE/UTILITÁRIO - 
SEMED 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Categoria picape, movido a gasolina, álcool flex, 
motor 1.4 ou superior, capacidade de carga 600kg, cabine dupla, 
controles de tração e estabilidade, 04 portas, equipado com AC, 
DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 pessoas, incluindo o 
motorista, som/rádio, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb 
(código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

44 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM 
ARCONDICIONADO   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Poltronas individuais, encosto alto e capacidade 
mínima de lugares para quatorze passageiros movido a diesel, e 
todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito 
brasileiro).      

 Valor total extenso: 

45 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SEMED 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Com capacidade para quarenta e quatro 
passageiros ou mais, poltronas altas e reclináveis, movido a 
diesel, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

46 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SEMED 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Com capacidade para quarenta e quatro 
passageiros ou mais, poltronas altas e reclináveis, movido a 
diesel, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

47 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SEMED 03   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Com capacidade para quarenta e quatro 
passageiros ou mais, poltronas altas e reclináveis, movido a 
diesel, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

48 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SEMED 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 
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49 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SEMED 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

50 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SEMED 03   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

51 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SEMED 04   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

52 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SEMED 05   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

53 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SEMED 06   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

54 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SEMED 07   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

55 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SEMED 08   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

56 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SEMED 09   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 
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57 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SEMED 10   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

58 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SEMED 11   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

59 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SEMED 12   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

60 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO BAU   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Caminhão com capacidade de 2.500 a 5.000 
toneladas com itens e equipamentos de série exigidos por lei, e 
todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito 
brasileiro).      

 Valor total extenso: 

61 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
CAMINHONETE/UTILITÁRIO - AGRICULTURA 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Movido a diesel, motor 2.5 ou superior, cabine 
dupla, tração 4 x 4, 04 portas, capacidade de carga 1000kg, 
equipado com AC, DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 
pessoas, incluindo o motorista, som/rádio, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

62 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
CAMINHONETE/UTILITÁRIO - AGRICULTURA 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Movido a diesel, motor 2.5 ou superior, cabine 
dupla, tração 4 x 4, 04 portas, capacidade de carga 1000kg, 
equipado com AC, DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 
pessoas, incluindo o motorista, som/rádio, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

63 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
AGRICULTURA 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

64 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
AGRICULTURA 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

65 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE/UTILITÁRIO - 
AGRICULTURA 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 
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Especificação : Categoria picape, movido a gasolina, álcool flex, 
motor 1.4 ou superior, capacidade de carga 600kg, cabine dupla, 
controles de tração e estabilidade, 04 portas, equipado com AC, 
DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 pessoas, incluindo o 
motorista, som/rádio, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb 
(código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

66 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE/UTILITÁRIO - 
AGRICULTURA 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Categoria picape, movido a gasolina, álcool flex, 
motor 1.4 ou superior, capacidade de carga 600kg, cabine dupla, 
controles de tração e estabilidade, 04 portas, equipado com AC, 
DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 pessoas, incluindo o 
motorista, som/rádio, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb 
(código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

67 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 

AGRICULTURA 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

68 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
AGRICULTURA 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

69 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
AGRICULTURA 03   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

70 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
AGRICULTURA 04   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

71 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
AGRICULTURA 05   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

72 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
AGRICULTURA 06   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

73 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
AGRICULTURA 07   12,000 MÊS      0,00 0,00 
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Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

74 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU 
4X4   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de trator de pneu 4x4, com motor acima 
de 100 cv, equipado com implementos agrícolas tipo roçadeira, 
arado, grade aradora, plantadeira, lâmina de raspar, scraper, 
capacidade mínima de 4m³ cada, e todos os equipamentos 
exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

75 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 3X4   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Com carroceria aberta. especificação: veículo 
tipo caminhão 3/4, com carroceria aberta de aproximadamente 
5,5 metro de comprimento, sistema de freio a ar, tração 4x2, ar 
condicionado, direção hidráulica, capacidade de carga 
aproximada de 4 a 5 toneladas, e todos os equipamentos 
exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

76 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK 
(6X2)   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Carroceria caçamba basculante com capacidade 
mínima de 15.000kg ou 10m³, para prestar serviços de transporte 
de cascalho, terra, pedras, entre outros materiais, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

77 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4 
COM CARROCERIA ABERTA   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Veículo tipo picape 4/4, com carroceria aberta, 
sistema de freio a ar, tração 4x4, ar condicionado, direção 
hidráulica, capacidade de carga aproximada de 1 tonelada, e 
todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito 
brasileiro).      

 Valor total extenso: 

78 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR ESTEIRA - 
AGRICULTURA 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Requisitos mínimos da máquina potência mínima 
de 84hp, peso operacional mínimo de 8.300kg, motor a diesel, 
lâmina de 4metros ou mais, com cabine fechada, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

79 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
CAMINHONETE/UTILITÁRIO - SECOTRAN 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Movido a diesel, motor 2.5 ou superior, cabine 
dupla, tração 4 x 4, 04 portas, capacidade de carga 1000kg, 
equipado com AC, DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 
pessoas, incluindo o motorista, som/rádio, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

80 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
CAMINHONETE/UTILITÁRIO - SECOTRAN 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Movido a diesel, motor 2.5 ou superior, cabine 
dupla, tração 4 x 4, 04 portas, capacidade de carga 1000kg, 
equipado com AC, DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 
pessoas, incluindo o motorista, som/rádio, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

81 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SECOTRAN 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 
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Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

82 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA - 
SECOTRAN 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Capacidade para 02 (dois) passageiros, movido 
a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 160cc, sistema 
de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição 
eletrônica, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de 
trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

83 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 3X4 - 
SECOTRAN 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Com carroceria aberta. especificação: veículo 
tipo caminhão 3/4, com carroceria aberta de aproximadamente 
5,5 metro de comprimento, sistema de freio a ar, tração 4x2, ar 
condicionado, direção hidráulica, capacidade de carga 
aproximada de 4 a 5 toneladas, e todos os equipamentos 
exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

84 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 3X4 - 
SECOTRAN 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Com carroceria aberta. especificação: veículo 
tipo caminhão 3/4, com carroceria aberta de aproximadamente 
5,5 metro de comprimento, sistema de freio a ar, tração 4x2, ar 
condicionado, direção hidráulica, capacidade de carga 
aproximada de 4 a 5 toneladas, e todos os equipamentos 
exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

85 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 3X4 - 
SECOTRAN 03   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Com carroceria aberta. especificação: veículo 
tipo caminhão 3/4, com carroceria aberta de aproximadamente 
5,5 metro de comprimento, sistema de freio a ar, tração 4x2, ar 
condicionado, direção hidráulica, capacidade de carga 
aproximada de 4 a 5 toneladas, e todos os equipamentos 
exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

86 LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO TIPO 
PRANCHA   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de caminhão truck (6x2), carroceria 
aberta tipo "prancha", confeccionada em ferro/metal, capacidade 
mínimo de 15.000kg, para prestar serviços de transporte de 
máquinas e equipamentos, e todos os equipamentos exigidos 
pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

87 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de veículo automotor, espécie caminhão 
Munck 6x2, de alcance de manutenção de até 20 metros, e todos 
os equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

88 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR ESTEIRA - 
SECOTRAN 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Requisitos mínimos da máquina potência mínima 
de 84hp, peso operacional mínimo de 8.300kg, motor a diesel, 
lâmina de 4metros ou mais, com cabine fechada, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 
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89 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA - 
SECOTRAN 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Motoniveladora com motor diesel turbinado com 
potência mínima de 120hp, com escarificador frontal e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

90 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE/UTILITÁRIO - 
SECOTRAN 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Categoria picape, movido a gasolina, álcool flex, 
motor 1.4 ou superior, capacidade de carga 600kg, cabine dupla, 
controles de tração e estabilidade, 04 portas, equipado com AC, 
DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 pessoas, incluindo o 
motorista, som/rádio, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb 
(código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

91 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE/UTILITÁRIO - 
SECOTRAN 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Categoria picape, movido a gasolina, álcool flex, 
motor 1.4 ou superior, capacidade de carga 600kg, cabine dupla, 
controles de tração e estabilidade, 04 portas, equipado com AC, 
DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 pessoas, incluindo o 
motorista, som/rádio, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb 
(código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

92 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SECOTRAN 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

93 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SECOTRAN 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

94 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SECOTRAN 03   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

95 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HACTH - 
SECOTRAN 04   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Quatro portas, comprimento mínimo de 4.100 
mm, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, 
potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou 
bicombustível, e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código 
de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

96 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
RETROESCAVADEIRA - SECOTRAN 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 
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Especificação : Retroescavadeira com motor diesel, turbinado, 
com potência mínima de 75hp, caçamba dianteira com 
capacidade mínima de 0,80m³, caçamba traseira de 30?, tração 
nas 04 (quatro) rodas, cabine simples, faróis de serviço dianteiro 
e traseiro, sistema de transmissão com no mínimo 04 marchas a 
frente e 04 marchas a ré, altura e descarga mínima de 2,20 (dois 
e vinte) metros com dois cilindros de basculamento, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

97 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
RETROESCAVADEIRA - SECOTRAN 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Retroescavadeira com motor diesel, turbinado, 
com potência mínima de 75hp, caçamba dianteira com 
capacidade mínima de 0,80m³, caçamba traseira de 30?, tração 
nas 04 (quatro) rodas, cabine simples, faróis de serviço dianteiro 
e traseiro, sistema de transmissão com no mínimo 04 marchas a 
frente e 04 marchas a ré, altura e descarga mínima de 2,20 (dois 
e vinte) metros com dois cilindros de basculamento, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

98 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ROLO 
COMPACTADOR   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Chapa/: rolo compactador motor diesel com 
potência mínima de 75hp, com peso operacional de no mínimo 
7.000 kg e largura de rolagem de no mínimo 1,65m e todos os 
equipamentos exigido, com pelo ctb (código de trânsito 
brasileiro).      

 Valor total extenso: 

99 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA - 
SECOTRAN 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Pá carregadeira de rodas articuladas, motor 
diesel de 04 cilindros, turbo alimentado potência mínima de 
125hp, transmissão com mínimo 04 marchas a frente e 03 a ré, 
carregador frontal com caçamba de no mínimo 1,5m³ de 
capacidade, com dentes e peso operacional mínimo de 10.000kg 
e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito 
brasileiro).      

 Valor total extenso: 

100 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PÁ CARREGADEIRA - 
SECOTRAN 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Pá carregadeira de rodas articuladas, motor 
diesel de 04 cilindros, turbo alimentado potência mínima de 
125hp, transmissão com mínimo 04 marchas a frente e 03 a ré, 
carregador frontal com caçamba de no mínimo 1,5m³ de 
capacidade, com dentes e peso operacional mínimo de 10.000kg 
e todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito 
brasileiro).      

 Valor total extenso: 

101 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK 
(6X2) - SECOTRAN 01   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Carroceria caçamba basculante com capacidade 
mínima de 15.000kg ou 10m³, para prestar serviços de transporte 
de cascalho, terra, pedras, entre outros materiais, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

102 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK 
(6X2) - SECOTRAN 02   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Carroceria caçamba basculante com capacidade 
mínima de 15.000kg ou 10m³, para prestar serviços de transporte 
de cascalho, terra, pedras, entre outros materiais, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 
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103 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK 
(6X2) - SECOTRAN 03   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Carroceria caçamba basculante com capacidade 
mínima de 15.000kg ou 10m³, para prestar serviços de transporte 
de cascalho, terra, pedras, entre outros materiais, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

104 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK 
(6X2) - SECOTRAN 04   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Carroceria caçamba basculante com capacidade 
mínima de 15.000kg ou 10m³, para prestar serviços de transporte 
de cascalho, terra, pedras, entre outros materiais, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

105 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK 
(6X2) - SECOTRAN 05   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Carroceria caçamba basculante com capacidade 
mínima de 15.000kg ou 10m³, para prestar serviços de transporte 
de cascalho, terra, pedras, entre outros materiais, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

106 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK 
(6X2) - SECOTRAN 06   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Carroceria caçamba basculante com capacidade 
mínima de 15.000kg ou 10m³, para prestar serviços de transporte 
de cascalho, terra, pedras, entre outros materiais, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

107 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA - 
SECOTRAN   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Com capacidade mínima de 10.000 litros, 
equipado com mangueira esguicho, motor bomba, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

108 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
CAMINHONETE/UTILITÁRIO - SEMAS   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Movido a diesel, motor 2.5 ou superior, cabine 
dupla, tração 4 x 4, 04 portas, capacidade de carga 1000kg, 
equipado com AC, DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 
pessoas, incluindo o motorista, som/rádio, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

109 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK 
(6X4) - SEMMA   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Carroceria caçamba basculante com capacidade 
mínima de 12M³, para prestar serviços de transporte de cascalho, 
terra, pedras, entre outros materiais, e todos os equipamentos 
exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

110 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
CAMINHONETE/UTILITÁRIO - FINANÇAS   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Movido a diesel, motor 2.5 ou superior, cabine 
dupla, tração 4 x 4, 04 portas, capacidade de carga 1000kg, 
equipado com AC, DH, VE, TE e alarme, capacidade para 05 
pessoas, incluindo o motorista, som/rádio, e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

111 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU 
4X4 - SECOTRAN   12,000 MÊS      0,00 0,00 
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Especificação : Locação de trator de pneu 4x4, com motor acima 
de 100 cv, equipado com implementos agrícolas tipo roçadeira, 
arado, grade aradora, plantadeira, lâmina de raspar, scraper, 
capacidade mínima de 4m³ cada, e todos os equipamentos 
exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

112 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU 
4X2 - SEMMA 03   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de trator de pneu 4x2, com motor acima 
de 78 cv, equipado com carreta para transporte de materiais, 
motor a diesel, peso maximo de 4.500kg,e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

113 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU 
4X2 - SEMMA 05   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de trator de pneu 4x2, com motor acima 
de 78 cv, equipado com carreta para transporte de materiais, 
motor a diesel, peso maximo de 4.500kg,e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

114 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU 
4X2 - SEMMA 06   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de trator de pneu 4x2, com motor acima 
de 78 cv, equipado com carreta para transporte de materiais, 
motor a diesel, peso maximo de 4.500kg,e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

115 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU 
4X2 - SEMMA 07   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de trator de pneu 4x2, com motor acima 
de 78 cv, equipado com carreta para transporte de materiais, 
motor a diesel, peso maximo de 4.500kg,e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

116 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU 
4X2 - SEMMA 08   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de trator de pneu 4x2, com motor acima 
de 78 cv, equipado com carreta para transporte de materiais, 
motor a diesel, peso maximo de 4.500kg,e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

117 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU 
4X2 - SEMMA 09   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de trator de pneu 4x2, com motor acima 
de 78 cv, equipado com carreta para transporte de materiais, 
motor a diesel, peso maximo de 4.500kg,e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

118 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU 
4X2 - SEMMA 10   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de trator de pneu 4x2, com motor acima 
de 78 cv, equipado com carreta para transporte de materiais, 
motor a diesel, peso maximo de 4.500kg,e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

119 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU 
4X2 - SEMMA 04   12,000 MÊS      0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de trator de pneu 4x2, com motor acima 
de 78 cv, equipado com carreta para transporte de materiais, 
motor a diesel, peso maximo de 4.500kg,e todos os 
equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro).      

 Valor total extenso: 

 

2.1. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum para prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
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LEVES, PESADOS E MAQUINAS.  

2.2. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.  

2.3. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário  

2.4. O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite 

de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993. 

3. DOS BENEFICIOS A SEREM DADOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

a) As Empresas Micro e Pequenas Empresas que fizerem uso da Lei nº123/2006 deverão apresentar toda a 

documentação exigida no Edital de Licitação, ainda que com ressalva.  

b) Nas contratações públicas decorrente deste certame, deverá ser concedido tratamento diferenciado e 

simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, objetivando a promoção do desenvolvimento 

econômico e social no âmbito municipal, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 

tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação, conforme art. 47 da Lei Complementar nº 123/2006 

quando houver beneficiamento para as empresas. 

c) Nesta licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

d) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

a) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas 

com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz. 

b) O pagamento será efetuado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do 

produto mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente.  

c) O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, devendo, para 

isto estar explicitado na proposta nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 

efetuado o crédito. 

d) Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contratação, ou ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrendo de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras.  

e) Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem serão de 

responsabilidade da empresa contratada.  

f) Havendo erro no documento de cobrança, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a empresa 

contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, nesse caso, quaisquer ônus por parte da 

Unidade Gestora. 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a) O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o Licitante às seguintes sanções, 

quando for o caso:  

o Advertência.  

o Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com Unidade Gestora por 

prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

o Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos de 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a contratada ressarcir a administração por prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 
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b) Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da intimação do ato.  

c) As sanções poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da 

Licitante, devidamente comprovadas perante a Secrtaria Municipal de Saude e Saneamento do Municipio de Ipixuna 

do Pará. 

6. DAS PENALIDADES 

a) Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a Unidade Gestora 

poderá: 

I.Aplicar à adjudicatária ou contratada as sanções previstas no art 87, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e penal cabíveis.  

II.Fica estabelecido o percentual de multa de10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para os casos de atraso, 

sem a devida justificativa e após aceitação pela Administração Publica, inexecução ou desistência da contrata.  

III.O recolhimento desta multa será feito diretamente em conta a ser disponibilizada pelo Município De Ipixuna Do Pará/Pa 

garantido o direito ao contraditório, em até 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento protocolado, sem prejuízo das demais 

sanções legais a serem estabelecidas no Edital. 

7. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇOES PARA O FORNECIMENTO 

a) A vigência do contrato poderá ser de até 12 (Doze) meses, a contar de sua assinatura, com eficácia legal após 

a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e excluir o 

último. 

b) A vigência contratual será, a contar da assinatura do Instrumento Contratual, até o final do exercício financeiro 

em curso, com eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei. 

c) O prazo de fornecimento deverá ser de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de 

Empenho/Ordem de fornecimento/Requisição, emitida pela prefeitura municipal de ipixuna do para, para empresa 

contratada. 

d) O local de entrega dos produtos/materiais será no prédio sede da Unidade Gestora requisitante no horário de 

08:00 às 14:00, sendo que todas as despesas referente à frente, transporte, entrega, carga e descarga dos materiais 

até o local de armazenamento, serão de responsabilidade exclusiva da empresa contratada.  

e) A Contratada fará o controle do seu fornecimento por meio de requisições as quais deverão ser rubricadas pela 

pessoa encarregada pelo recebimento no local designado, devendo o contratado apresentarem-nas acompanhadas de 

nota fiscal, quando do pagamento  

f) Os produtos/materiais fornecidos devem ser de boa qualidade e procedência comprovada.  

g) Os produtos/materiais, serão entregues na presença do fiscal do contrato, que rejeitará, no todo ou em parte, 

o objeto que estiver em desacordo com este instrumento ou apresentar vícios, defeitos ou incorreções, devendo efetuar 

as correções necessárias ou substituição do bem, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 

notificação pela Contratante.  

h) No ato da entrega, os materiais deverão estar acompanhados da via original da proposta, nota fiscal e recibo 

em três (03) vias para conferência, bem como de todos os guias, manuais e documentos técnicos que acompanhem o 

objeto, embalados de forma segura e adequada ao manuseio e utilização evitando desperdícios e avarias. 

i) O Servidor responsável pela Unidade Requisitante anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

j) Encontrando irregularidades, o servidor responsável, no mesmo período de tempo estabelecido no item acima 

fixará prazo para a licitante contratada promover as correções necessárias, sob pena de ser o material rejeitado e 

devolvido a Contratada, no estado em que se encontre. 

k) A Administração Contratante, somente os receberá os materiais rejeitados, em caráter definitivo, mediante 

termo circunstanciado, após as correções promovidas pelo Contratado e após reverificação realizada pela 
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Administração, por intermédio do Servidor responsável. 

l) Ainda que os materiais sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da 

contratada pela validade, qualidade e segurança do mesmo.  

m) Os produtos deverão possuir prazo de validade mínima de 12 (Doze) meses.  

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Cumprir fielmente as exigências da CONTRATANTE, naquilo que não contrariar o aqui previsto. 

b) Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo 

empregatício com o órgão.  

c) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE.  

d) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo, durante o fornecimento do produto/material, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

o acompanhamento pela Contratante.  

e) Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da CONTRATANTE 

quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do contrato.  

f) Efetuar a entrega do produto/material objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com as necessidades 

da Unidade Requisitante, após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor competente.  

g) Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário.  

h) Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da contratação. 

i) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, além de fornecer 

e utilizar os materiais e equipamentos e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste 

Termo de Referência e em sua proposta;  

j) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados;  

k) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer 

dano causado à CONTRATANTE, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 

valor correspondente aos danos sofridos;  

l) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor;  

m) Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de 

cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante.  

n) Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a 

empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte 

ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) 

certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade 

perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – 

CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

o) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de 

Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante;   

p) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços.  
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q) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes 

o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento.  

r) Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com 

a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.  

s) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, equipamentos, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato.  

t) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzilos eficaz e eficientemente, 

de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.  

u) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina. 

v) Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 

executivos que fujam às especificações deste termo de referência.  

w) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre;  

x) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

y) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social.                      

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência. 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada. 

c) Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos.  

d) Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado.  

e) Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado para este fim, o fornecimento 

dos produtos/serviços.  

f) Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o 

fornecimento, se for o caso. 

g) Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas. 

h) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o termo de referência, 

as cláusulas contratuais, e os termos de sua proposta; 

i) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis;  

j) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções 

por ela propostas sejam as mais adequadas;  

k) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo 

de Referência;  

l) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber.  

m) Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:  

n) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportarse somente aos prepostos 

ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos 

serviços de recepção e apoio ao usuário;  
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o) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

p) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade 

responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.  

q) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

r) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;  

s) Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

t) Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo de referência.   

u) Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste Pregão, ressalvados os casos autorizados pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ;    

v) Solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes neste termo de referência.    

w) Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio de servidor nomeado para esse 

fim. 

10. JUSTIFICATIVA 

A contratação de veículos leves, pesados e máquinas é essencial para atender as diversas demandas das 
secretarias municipais. A Secretaria de Obras, por exemplo, precisa desses recursos para realizar a 
manutenção das vias públicas, construção de obras e reparos em prédios públicos. Já a Secretaria de 
Agricultura necessita de veículos e máquinas para atuar tanto na zona rural quanto na urbana, realizando 
ações como o transporte de insumos e produtos agrícolas, além de manutenção e desenvolvimento de 
projetos voltados para o setor. 

 
As Secretarias de Finanças, Administração e também o Gabinete, se beneficiam com a contratação de 
veículos leves para o deslocamento de servidores e documentos, o que agiliza o atendimento das demandas 
do município e otimiza a gestão financeira. Por sua vez, a Secretaria de Assistência Social pode usar esses 
recursos para transportar equipamentos e materiais destinados a atividades socioeducativas, além de apoiar 
a realização de ações que beneficiem a população mais vulnerável. 

 
Com isso, a contratação de veículos leves, pesados e máquinas é uma medida importante para garantir o 
pleno funcionamento das secretarias municipais e oferecer serviços de qualidade à população. Além disso, 
a utilização desses recursos pode contribuir para a redução de custos, pois permite que as secretarias 
otimizem a utilização dos equipamentos, evitando gastos desnecessários com aluguéis ou aquisição de 
novos equipamentos. 
11. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

11.1. Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das obrigações 
decorrentes desta licitação de onde viram os recursos orçamentários para custear o futuro contrato;  
• Secretaria Municipal de Assistência Social  
• Secretaria Municipal de Educação  
• Secretaria Municipal de Administração e recursos Humanos  
• Secretaria Municipal de Finanças 
• Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
• Secretaria Municipal de Obras e  
• Secretaria Municipal de Agricultura  
 
12. DA VISTORIA DOS VEÍCULOS   

12.1. Os veículos que serão utilizados para prestações de serviços objeto deste Termo de referência deverão 
ser apresentados, no prazo de 05 (cinco) após a convocação para assinatura de contratos, para vistoria, no 
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local e data a serem definidos e informados para analise e aprovação dos mesmos pelo responsável pela 
Fiscalização do Transporte designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ/PA após 
assinatura de contrato.   
 
12.2. Verificada a situação de não aprovação do veículo, a empresa deverá apresentar outro veiculo para 
vistoria no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de decadência do direito a contratação, sem prejuízos das 
demais penalidades prevista no edital e legislação vigente. 
13. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS   

13.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado, a ser contratado mediante licitação, na modalidade 
pregão, em sua forma eletrônica.   
 
13.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 
14. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO  

14.1. Para assinatura do contrato a contratada deverá apresentar:   
a) Os veículos compatíveis com o objeto deste Termo de Referência no local e data a serem definidos e 
informados para analise e aprovação dos mesmos pelo responsável da Fiscalização do Transporte 
designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ no prazo de 05 (dias) úteis após 
convocação.   
 
b) Os veículos apresentados para vistoria, deverão obedecer as exigências previstas nas legislações 
vigentes atinente a matéria, sob pena de decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no Edital e nas legislações vigentes. 
 
c) Quando o licitante não for proprietário do(s) veículo(s),o mesmo deverá apresentar CONTRATO(S) de 
locação de veículo(s) com poderes para utilizar esse(s) veículo(s) na referida licitação.  
 
d) Declaração de localização e funcionamento indicando o endereço da sede da licitante;  
 
e) Declaração que disponibilizará canal de atendimento, contendo e-mail, telefone para sugestão, 
reclamação e elogios de usuários. 
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