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ANEXO I  TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022FMS-PE-SRP 

 
 
1. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 

 
 

1.1 - O objeto da presente licitação consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS DO MUNICIPIO DE TRAIRÃO, (conforme termo de referência). 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 
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 das máquinas pesadas requeridas, para, somente assim, atender a 
comunidade, com os serviços demandados. 
 
3. DO LOCAL DE ENTREGA DAS MAQUINAS PESADAS 

 
3.1  As maquinas pesadas, deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Trairão/PA 
(no Pátio da Secretaria Municipal de Obras ou, conforme o caso, no Local indicado na 
Ordem de Serviços) em dia e em horário de expediente normal. 
 
3.2  A licitante vencedora ficará obrigada a fazer a entrega da máquina pretendida, 
conforme a necessidade e o interesse da Prefeitura Municipal de Trairão/PA, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da Ordem de Serviços expedida 
pelo departamento competente da Prefeitura Municipal de Trairão/PA. 
 
4. DO RECEBIMENTO DAS MAQUINAS PESADAS 
 
4.1  O Recebimento das maquinas pesadas será efetuado pelo Responsável do 
Departamento competente do Contratante ou por outro servidor designado para esse fim, 
representado a Prefeitura Municipal de Trairão/PA. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Na execução do contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e 
dedicação necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 
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a) comunicar, formal e imediatamente, ao GESTOR de eventuais ocorrências anormais 
verificada na execução dos serviços, no menor espaço de tempo possível; 
 
b) atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as 
providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 
 
c) indenizar o CONTRATANTE por quaisquer danos ou prejuízos que venham a ser 
causados aos bens, instrumentos e instalações da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TRAIRÃO, em decorrência do fornecimento, incluindo danos pessoas ou materiais a 
terceiros, a que título for. 
 
d) Efetuar a prestação de serviços objeto desta licitação, de acordo com a necessidade e o 
interesse da Prefeitura Municipal de Trairão no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após o recebimento da Ordem de Serviços expedita pela CONTRATANTE; 
 
e) Efetuar a troca da Máquina Pesada, em caso de paralisação dos veículos e 
equipamentos em serviços, por defeitos que não possa ser sanado imediatamente, o 
licitante vencedor deverá substituí-lo por outro, em prazo não superior a 02 (duas) horas, 
contados da paralisação, este prazo poderá ser prorrogado por sucessivas vezes, somente 
para atender o tempo necessário, caso o veículo ou o equipamento se encontre no interior 
do município; 
 
f) Adesivar as máquinas pesadas colocados à disposição da Contratante, por sua conta e 
custo, com faixa horizontal, contendo a seguinte indicação: À SERVIÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TRAIRÃO na cor preta ou outra expressão indicada pela Contratante; 
 
g) Se responsabilizar com as despesas de licenciamento anual, manutenção das maquinas 
pesadas. Imposto: Tributos de qualquer natureza e todas as despesas, direta ou indireta, 
relacionadas com o serviço objeto desta licitação. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
a) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da Prefeitura 
Municipal de Trairão, para verificação, ajuste, receber documentos, Ordem de Serviços, 
cronogramas com endereços dos locais de serviços, no intuito de executar corretamente o 
objeto desta licitação; 
 
b) Impedir que terceiros executem os serviços objeto desta licitação; 
 
c) Presta informação e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da licitante vencedora; 
 
d) Devolver as máquinas pesadas que não apresentarem condições de uso ou que 
apresente problemas (mecânicos, elétricos, suspensão, pneus, esteira e pintura) no ato do 
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recebimento, em serviços e da verificação das máquinas pesadas realizadas 
periodicamente a cada 60 (sessenta) dias, durante a vigência deste Edital; 
 
e) Solicitar a troca das máquinas pesadas reprovadas na fase inicial dos serviços 
(recebimento), em serviços e na verificação a cada 60 (sessenta) dias, mediante 
comunicação a ser feita pelo Responsável do Departamento Competente de Transportes 
do Contratante. 
 
f) Solicitar, por intermédio da Ordem de Serviços expedida pelo Departamento Competente 
da Contratante, o serviço objeto deste Pregão; 
 
 
3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO; 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

1 LOCAÇÃO DE PÁ-CARREGADEIRA 1.000 HORA     

  

Especificação: ANO MODELO MÍNIMO DE 2005, EQUIPADA COM 
MOTOR DIESEL POTÊNCIA MÍNIMA DE 152 HP, COM CAÇAMBA DE 
ATÉ 2m³, MÁQUINA EM EXCELENTE ESTADO DE OPERAÇÃO. 
(QUANTIDADE DE MÁQUINA: 01) 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


