
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

Rua 19 de Novembro, 1610 - Centro – CEP: 68330-000 – Fone (93)3793-1833 – Porto de Moz/PA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Município de Porto de Moz- Pará  

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 4023-1/2018-PMPM.  

Objeto: locação de veículos.  

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO.  

 

1.1. O presente pregão tem como objeto locação de veículos e equipamentos a serem utilizados na Coleta de 

Lixo do Município, tornando mais eficiente e eficaz, visando principalmente à saúde e qualidade de vida de 

nossos munícipes. 

 

2.0  DOS SERVIÇOS. 

 2.1. A locação, em questão, deverá ter início, após homologação e assinatura do contrato  

 2.2. Planilha de quantitativos de Veículos e equipamentos a serem locados  

 

2.3 O equipamento será cedido totalmente revisado, e ao final da vigência contratual, a empresa deverá efetuar 

a revisão e, devolvê-lo nas mesmas condições iniciais.  

2.4. O término das locações dar-se-á quando finalizar doze meses contados a partir da data de assinatura do 

termo contratual ininterruptamente, podendo ser prorrogado se houver interesse de ambas as partes.  

 

3.0 DO VALOR E DO PAGAMENTO 

3.1. O pagamento será efetuado mensalmente de acordo com a prestação dos serviços e mediante a emissão da 

nota fiscal, que deverá ser sempre até o último dia do mês corrente para pagamento no 10º dia do mês 

subsequente.  

3.2. A nota fiscal deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, no departamento de compras, durante o horário 

do expediente, até o dia 5 de cada mês subsequente ao vencido.  

3.3. Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes sejam 

tomadas por parte da proponente, emitente da fatura.  

3.4. Caso as certidões estejam, com sua validade vencida o pagamento ficará suspenso até a regularização;  

3.5. Deverá constar na nota fiscal, obrigatoriamente os seguintes dizeres:  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4023-1/2018-PMPM 

CONTRATO N.º 000 

3.6. Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar 

retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.  

 

Porto de Moz, PA 18 de Outubro de 2018.  

 

 

 

 

 

Jairo Vieira Duarte Souto 

Pregoeiro  

ITEM DESCRIÇAO MARCA 
Qde/

mês 
UNID 

V. UNT 

MENSAL 

V.  

MESES 

1 

Locação de 02 (dois) caminhões toco poli 

guindastes articulado com capacidade mínima de 

15 toneladas, peças, pneus, motorista e 

combustível por conta da contratante, em bom 

estado de conservação.   

12 Und     

2 
40 container coletor em material aço pitando, 

com capacidade mínima de 5m³, em bom estado 

de conservação.   

12 Und     
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