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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo nº: 2003/2020-PMA-CPL 

Modalidade: Pregão Presencial SRP nº 029/2020– PMA/SEMA  

 Edital nº: 029/2020– PMA/SEMA  

Tipo: Menor Preço por Item. 

Objeto: Refere-se à Registro de Preços Para Eventual e Futura Aquisição de veículo do tipo 
caminhão compactador para coleta convencional de resíduos sólidos, para atender as 
necessidades do Município de Almeirim/PA, de acordo com as Especificações contidas no Anexo I 
Termo de Referência. 

. 

Descrição dos itens: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND V UNIT V. TOTAL 

 

 

1 

Caminhão de fabricação nacional, 0km, 
ano/modelo 2017/2018, com branca, motor diesel, 
cabine em aço, com potência máxima mínima de 
170CV, 6 cilindros em linha, Turbo interculer, 
injeção eletrônica com freio  motor, embreagem 
de acionamento hidráulico, direção hidrálica, 
diferencial reduzido 4x2, peso bruto total – PBT 
de no minimo 14.000kg, diferencial com dupla 
velocidade, barra estabilizadora traseira, freios 
tabor nas rodas dianteiras e traseiras, pneus 
dianteiros e traseiros 1000x20 16PR, Ar 
condicionado, som automotivo, vidros elétricos, 
travas elétrixs, Garantia de 12 meses a partor da 
data de entrega, se, lilite de quilometragem. 

Equipado com coletor compactador de lixo de 
capacidade de carga compactada mínima de 

06m3, calhas de chorume, borracha de vedação 
na porta traseira para evitar vazamento do 
chorume, carregamento traseiro, operação 
hidráulica com pressão de operação de no 
mínimo 165 a 175 BAR; filtro de sucção no interior 
do tanque; trvamento mecânico da porta traseira; 
ciclo de compactação de 15/40 segundos; 
descarregamento hidrálico; estribos e garra para 
transporte de 3 a 4 operadores; alerta sonoro de 
comunicação entre motorista e operadores; 
comando duplo para comtactação, com 
aceleração automática do motor; sistema de 
segurança que permita parada e reversão da 
compactação a qualquer isntante; suporte para 
pás e vassouras; iluminação conforme normas de 

01 UND 309.000,00 309.000,00 
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trânsito; cor branca; garantia de 12 meses a partir 
da data de entrega, sem limite de quilometragem. 

OBS: O veículo deverá estar equipado com todos 
os acessorios obrigatórios, conforme legislação 
em vigor. 

 TOTAL     309.000,00 

O valor estimado para a Aquisição do item de que trata este Pregão é de R$ 309.000,00 (Trezentos e 
nove mil reais). 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1 - Refere-se à Registro de Preços Para Eventual e Futura Aquisição de veículo do tipo caminhão 

compactador para coleta convencional de resíduos sólidos, para atender as necessidades do Município de 

Almeirim/PA, de acordo com as Especificações contidas no Anexo I Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 – Objeto foi fruto de projeto elaborado pepa SEMA – Secretaria Executiva de Meio Ambiente do 
Municipio de Almeirim  e será de grande valia para o Município de Almeirim/PA. 

3. ESPECIFICAÇÃO 

3.1 - Para o Fornecimento do objeto deste Certame, a Empresa Contratada deverá fornecer, dentro dos 
padrões de qualidade exigidos por lei e de acordo com as especificações contidas neste Edital e seus 
anexos. 

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/FORNECEDOR 

9.1 - Cabe ao contratado fazer a entrega dos itens, objeto desta licitação, conforme a descrição neste 
Edital e seus anexos. 

 

Almeirim/PA, 01 de abril de 2020. 

 

 

Sylvia Nascimento de Souza 
Secretária Executiva de Meio Ambiente 
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