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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 
1.1. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR (com roçadeira e 
carreta), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A realização de processo de licitação para o registro de preços para futura locações deste objeto se 
justificam face ao interesse público presente na necessidade de executar serviços de recuperação de vias 
públicas, a fim de propiciar melhores condições de vida para a população local. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nº 
10.520/2002 e nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações aplicáveis a este 
evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao 
assunto. 

4. DESCRIÇÃO DAS MÁQUINAS 

4.1. Especificações:  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MÊS 12 

02 TARTOR (com roçadeira e carreta) MÊS 12 

 

 A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes deste 
Termo de Referência e à proposta da licitante. 
 

5. DA FISCALIZAÇÃO, PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. O serviço ora contratado será acompanhado e fiscalizado pela CONTRATANTE, através de seu Setor 
competente, sendo que o mesmo poderá ser aceito ou rejeitado conforme a sua correta ou incorreta 
execução e as eventuais falhas e/ou ocorrências apresentadas deverão ser prontamente corrigidas pela 
DETENTORA, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis; 

5.2. O início será imediato, após a assinatura da Ata de Registro de Preços, que ocorrerá no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis após a publicação da HOMOLOGAÇÃO do respectivo Certame, na Imprensa Oficial. 
 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento terá de ser efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da efetiva prestação de 
serviços, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada da respectiva Nota Fiscal, e com o aceite 
da Secretaria de Infraestrutura deste Município, por meio de seu titular.  

6.2. A Contratada necessitará apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição das máquinas discriminada e 
acompanhada da requisição dos mesmos. 
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6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a 
mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo 
de seus vencimentos.  
 

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
7.1. O Prazo de Vigência será de 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas nos termos da legislação 

Vigente. 
8. DO REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. O Registro de Preços será efetivado conforme as disposições do Edital que rege a presente licitação. As 
cláusulas referentes à Ata de Registro de Preços são às constantes do Anexo – Minuta da Ata de Registro 
de Preços, parte integrante do Edital completo que rege esta licitação. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Garantia pelo período de locação; 
9.2. Realizar os serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva dos veículos, não podendo ser 

considerados como integrantes da manutenção mecânica os desgastes ou quebras provenientes do mau 
uso dos mesmos; 

9.3.  Substituir imediatamente por outros veículos compatíveis disponíveis na locadora, em caráter temporário, 
a partir do momento em que os veículos alugados for entregues para realização de serviços de manutenção 
ou consertos; 

9.4. Ressarcir todos os danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em virtudes de imperfeição 
dos veículos fornecidos; 

9.5. Garantir o fornecimento de peças de reposição pelo prazo mínimo do período de locação; 
9.6. Entregar os veículos devidamente revisados; 
9.7. Substituir os veículos alugados por outros do mesmo modelo ou compatível, em caráter definitivo, quando 

houver acidente com perda total, furto, roubo ou incêndio, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados 
a partir da entrega do boletim de ocorrência policial, por parte da CONTRATANTE; 

9.8. Os veículos substituídos deverão atender as mesmas condições estabelecidas neste instrumento 
contratual; 

9.9. Obedecer aos dias, horários e locais pré-determinados pela CONTRATANTE para a execução dos 
serviços; 

9.10. Designar operadores legalmente habilitados, com carteira de habilitação dentro do prazo de validade, 
respeitando a categoria classificatória descrita no Código Trânsito Brasileiro; 

9.11. Quanto aos empregados da DETENTORA: 

9.11.1. Os servidores deverão ser executados por empregados da DETENTORA, que garantirá a 
adequada e plena execução de todas as atividades de forma permanente, conforme as 
necessidades e as exigências da CONTRATANTE; 

9.11.2. A DETENTORA deverá orientar seus empregados para agirem sempre com respeito, urbanidade, 
responsabilidade, seriedade, dentre outras características que contribuam com a boa, eficaz, 
qualidade e perfeita execução do objeto contratado, devendo, ainda, ser sempre observada, 
impreterivelmente, a pontualidade no cumprimento das obrigações assumidas, a fim de evitar-se 
a ocorrência de prejuízos em geral, sendo que o descumprimento de qualquer uma destas 
exigências acarretará na aplicação de sanções à DETENTORA; 

9.11.3. Os empregados da DETENTORA devem ser educados, apresentar-se corretamente vestidos, ter 
iniciativa, atender com presteza as solicitações e serem responsáveis para com as atividades a 
serem executadas; 

9.11.4. A CONTRATANTE poderá que seja afastado imediatamente do serviço o empregado que não se 
portar convenientemente ou que não atenda à execução dos serviços de forma adequada e 
correta; 

9.11.5. A DETENTORA será responsabilizada por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus 
empregados causarem a esta Administração ou a terceiros; 
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9.12. São, ainda, obrigações da DETENTORA: 
9.12.1. Fornecer todos os equipamentos de segurança (EPI’s) aos seus colaboradores e manter os 

veículos no mais perfeito estado de uso e conservação, especialmente no tocante a segurança; 
9.12.2. Exigir que os seus empregados mantenham a disciplina nos locais de execução dos serviços, 

retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer colaborador 
com condutas inconveniente; 

9.12.3. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
funcionários acidentados ou com mal súbito; 

9.12.4. Manter trabalhadores fixos em plenas condições para a execução dos serviços objeto deste 
instrumento, bem como, manter todos os colaboradores treinados e orientados quando em 
substituição por licença médica, folga ou falta dos titulares; 

9.12.5. São obrigações dos OPERADORES da DETENTORA 
9.12.5.1. Respeitar a sinalização de trânsito e os limites de velocidade respectivos; 
9.12.5.2. Tomar conhecimento, antecipadamente, do local de prestação de serviço; 
9.12.5.3. Nunca ler enquanto estiver dirigindo; 
9.12.5.4. Em tempo algum, dirigir de chinelo ou similar, ou seja, usar a todo momento alçado 

adequado; 
9.12.5.5. Em nenhum momento, dirigir sob efeito de álcool ou drogas; 
9.12.5.6. Adotar sempre boas práticas de direção defensiva. 
9.12.5.7.  

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. Os veículos deverão estar devidamente licenciados para o fim a que se destinam e em perfeitas 
condições de funilaria, mecânica, elétrica e técnica, bem como de acordo com os requisitos de segurança, 
conforto, higiene e em bom estado de conservação, o que será verificado pela CONTRATANTE antes da 
assinatura do respectivo instrumento contratual, sendo que eventuais falhas deverão ser regularizadas 
imediatamente após o comunicado desta administração à DETENTORA. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base 
nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

11.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação; 
11.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição; 
11.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a 

Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
prestação. 

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é 
aquela prevista neste Termo de Referência. 

13. DAS ALTERAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

13.1. Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do 
instrumento convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresentação da proposta 
comercial, bem como, para se adequar às condições estabelecidas pela legislação vigente. 

 

Soure-PA, 29 de Abril de 2021. 

 

_____________________________________ 
JOÃO HENRIQUE DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração 
Decreto: 01/2021 
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