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RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I DO EDITAL  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2017-SRP 

  
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2501/2017 
DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS. 
 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, através do seu Secretário, nomeado 
pelo Decreto Municipal nº 894/2016, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, TORNA 
PÚBLICO para o conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do Termo de Referência-Anexo I 
do Edital do Pregão Presencial nº 057/2017-SRP conforme segue:  

 
1. DA JUSTIFICATIVA DA RETIFICAÇÃO  
1.1. A presente retificação se faz necessária visto que na tabela constante no item 6 do Termo de 

Referência-Anexo I do Edital nº 057/2017-SRP não estão identificados como Itens Exclusivos 
para participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e 
Microempreendedor individual-MEI e/ou Ampla Concorrência. 

 
2. DA RETIFICAÇÃO 
 
ONDE SE LÊ: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 

01 

CAMINHÃO (TRUCK) CARGA SECA, CARROCERIA DE MADEIRA, com carroceria reforçada, com cabine 
suplementar para até 04 passageiros. Será utilizada para serviços de coleta de galhos provenientes de 
podas de árvores.  O veículo deverá ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA 
E TRÊS AJUDANTES. 

SERV 
12 

meses 

02 

CAMINHÃO (TRUCK) CARGA SECA, CARROCERIA DE MADEIRA, com carroceria reforçada, com cabine 
suplementar para até 04 passageiros. Será utilizada para serviços de coleta de galhos provenientes de 
podas de árvores.  O veículo deverá ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA 
E TRÊS AJUDANTES. 

SERV 
12 

meses 

03 

CAMINHÃO (TRUCK) CARGA SECA, CARROCERIA DE MADEIRA, com carroceria reforçada, com cabine 
suplementar para até 04 passageiros. Será utilizada para serviços de coleta de galhos provenientes de 
podas de árvores.  O veículo deverá ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA 
E TRÊS AJUDANTES. 

SERV 
12 

meses 

04 

CAMINHÃO (TRUCK) CARGA SECA, CARROCERIA DE MADEIRA, com carroceria reforçada, com cabine 
suplementar para até 04 passageiros. Será utilizada para serviços de coleta de galhos provenientes de 
podas de árvores.  O veículo deverá ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA 
E TRÊS AJUDANTES. 

SERV 
12 

meses 

05 
CAMINHÃO CARROCERIA 3/4, tipo baú. Para os serviços diversos, o veículo deverá ficar a disposição, 
deverá também estar disponível para viagens fora do município. Com MOTORISTA 

SERV 
12 

meses 

06 
CAMINHÃO CARROCERIA 3/4, tipo baú. Para os serviços diversos, o veículo deverá ficar a disposição, 
deverá também estar disponível para viagens fora do município. Com MOTORISTA 

SERV 
12 

meses 

07 
CAMINHÃO CARROCERIA 3/4, carroceria aberta. Para os serviços diversos nesta secretaria o veículo 
deverá ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA. 

SERV 
12 

meses 

08 
CAMINHÃO CARROCERIA 3/4, carroceria aberta. Para os serviços diversos nesta secretaria o veículo 
deverá ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA. 

SERV 
12 

meses 

09 
RETRO ESCAVADEIRA gabinada cuja potência do motor seja superior a 70 HP e inferior a 95 HP. 
Fabricado com no máximo 06 anos. O veículo deverá ficar a disposição da secretaria de Infraestrutura. 
Com OPERADOR 

SERV 
12 

meses 

10 
PÁ CARREGADEIRA gabinada cuja potência do motor seja superior a 110 HP e inferior a 150 HP, 
Fabricado com no máximo 10 anos.  O veículo deverá ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura. 
Com OPERADOR 

SERV 
12 

meses 
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11 

CAMINHÃO 3/4 equipado com plataforma aérea (cesto aéreo protegido para 1000V), para os 
serviços de apoio na manutenção de iluminação pública e outros apoio operacional, com caçamba 
em fibra de vidro, válvulas de bloqueio hidráulico que limitem os movimentos de articulação da lança a 
níveis seguros de estabilidade do conjunto; sistema de giro contínuo por engrenagem sem fim, junta 
rotativa montada na base da torre; com par de sapatas estabilizadoras, tipo telescópica em “A”, farol de 
manejo para trabalhos noturnos, montado no braço metálico; válvula seletora montada na base da torre 
que permite selecionar os circuitos hidráulicos das sapatas ou do cesto aéreo; comando da caçamba tipo 
móbil de três estágios centrados por mola com válvula de alívio de pressão; altura de trabalho vertical 
mínima de 10 metros; alcance horizontal de trabalho mínimo de 4,5 metros; angulo de abertura 180 graus 
ou superior; giro infinito 360 graus. Capacidade de carga mínima de 135 Kg; tomada para ferramentas 
hidráulica na caçamba, com engate tipo htma; sistema liga desliga do motor do veículo na caçamba; 
carroceria de fibra de vidro. O veículo deverá atender todas as Normas Técnicas Brasileiras referentes a 
veículos destinados a manutenção e redes de baixa tensão “NBRs” e ainda ficar a disposição do setor de 
iluminação pública da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA 

SERV 
12 

meses 

12 

CAMINHÃO TRUCADO TIPO PIPA, com capacidade de carga mínima para 20.000 (vinte mil) litros, com 
bomba acoplada a tomada de força do caminhão e sistema de bico de pato. (Não serão aceitos sistemas 
acoplados a moto-bomba). O veículo deverá ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com 
MOTORISTA e 01 ajudante 

SERV 
12 

meses 

13 

CAMINHÃO TRUCADO TIPO PIPA, com capacidade de carga mínima para 15.000 (quinze mil) litros, com 
bomba acoplada a tomada de força do caminhão e sistema de bico de pato. (Não serão aceitos sistemas 
acoplados a moto-bomba). O veículo deverá ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com 
MOTORISTA e 01 ajudante 

SERV 
12 

meses 

14 

CAMINHÃO TRUCADO TIPO PIPA, com capacidade de carga mínima para 12.000 (doze mil) litros, com 
bomba acoplada a tomada de força do caminhão e sistema de bico de pato. (Não serão aceitos sistemas 
acoplados a moto-bomba). O veículo deverá ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com 
MOTORISTA e 01 ajudante 

SERV 
12 

meses 

15 
CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE com capacidade de 12m³. O veículo deverá ficar à disposição da 
Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA 

SERV 
12 

meses 

16 
CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE com capacidade de 12m³. O veículo deverá ficar à disposição da 
Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA 

SERV 
12 

meses 

17 
CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE com capacidade de 12m³. O veículo deverá ficar à disposição da 
Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA 

SERV 
12 

meses 

18 
CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE com capacidade de 12m³. O veículo deverá ficar à disposição da 
Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA 

SERV 
12 

meses 

19 
MICRO-ÔNIBUS, capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, Fabricado com no 
máximo 06 anos. O mesmo atenderá os servidores dessa secretaria que trabalham no sistema 
operacional tais como: pavimentação asfáltica e terraplanagem, reeducando e outros. Com MOTORISTA. 

SERV 
12 

meses 

20 
MICRO-ÔNIBUS, capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, Fabricado com no 
máximo 06 anos. O mesmo atenderá os servidores dessa secretaria que trabalham no sistema 
operacional tais como: pavimentação asfáltica e terraplanagem, reeducando e outros. Com MOTORISTA. 

SERV 
12 

meses 

21 

MINI CARREGADEIRA, capacidade operacional mínima de 650kg, potência mínima 35 kW, peso 
operacional mínimo de 2900 kg. Trajetória de elevação, com braços carregadores resistentes, com 
elevação no mínimo 2,50 m. Com FRESADORA DE ASFALTO com deslocamento lateral hidráulico mínimo 
de 500mm, com largura de trabalho de mínimo 350mm e com profundidade de corte 0 a 130mm. Com 
vassoura recolhedora, que possua opções de cerdas de aço e polipropileno ou mista, com motor hidráulico 
capacidade mínima 450 l, com largura mínima de 1600 mm, vazão l/min 25 a 40. Fabricado com no 
máximo 05 anos. O equipamento deverá ficar a disposição da secretaria. Com OPERADOR 

SERV 
12 

meses 

22 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, cabine fechada com ar condicionado, capacidade de carga entre 1,10m³ a 
1,70m³. Com o operador e o combustível por conta da contratada. Com ordens de serviço de no 
mínimo 100 horas. Com deslocamento por conta da contratante, nos limites do município de Gurupi. 

HORAS 2000 

23 
CAMINHÃO CARRETA TIPO PRANCHA, para transporte de equipamentos pesados. Com o motorista e 
combustível por conta da contratada. Com deslocamento mínimo de 50 km. 

QUILÔ-
METROS 

3000 

 
LEIA-SE: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
CLASSIFICAÇÃO 

DO ITEM 

01 

CAMINHÃO (TRUCK) CARGA SECA, CARROCERIA DE MADEIRA, com carroceria 
reforçada, com cabine suplementar para até 04 passageiros. Será utilizada para serviços 
de coleta de galhos provenientes de podas de árvores.  O veículo deverá ficar à disposição 
da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA E TRÊS AJUDANTES. 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

02 

CAMINHÃO (TRUCK) CARGA SECA, CARROCERIA DE MADEIRA, com carroceria 
reforçada, com cabine suplementar para até 04 passageiros. Será utilizada para serviços 
de coleta de galhos provenientes de podas de árvores.  O veículo deverá ficar à disposição 
da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA E TRÊS AJUDANTES. 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
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03 

CAMINHÃO (TRUCK) CARGA SECA, CARROCERIA DE MADEIRA, com carroceria 
reforçada, com cabine suplementar para até 04 passageiros. Será utilizada para serviços 
de coleta de galhos provenientes de podas de árvores.  O veículo deverá ficar à disposição 
da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA E TRÊS AJUDANTES. 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

04 

CAMINHÃO (TRUCK) CARGA SECA, CARROCERIA DE MADEIRA, com carroceria 
reforçada, com cabine suplementar para até 04 passageiros. Será utilizada para serviços 
de coleta de galhos provenientes de podas de árvores.  O veículo deverá ficar à disposição 
da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA E TRÊS AJUDANTES. 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

05 
CAMINHÃO CARROCERIA 3/4, tipo baú. Para os serviços diversos, o veículo deverá 
ficar a disposição, deverá também estar disponível para viagens fora do município. Com 
MOTORISTA 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

06 
CAMINHÃO CARROCERIA 3/4, tipo baú. Para os serviços diversos, o veículo deverá 
ficar a disposição, deverá também estar disponível para viagens fora do município. Com 
MOTORISTA 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

07 
CAMINHÃO CARROCERIA 3/4, carroceria aberta. Para os serviços diversos nesta 
secretaria o veículo deverá ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com 
MOTORISTA. 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

08 
CAMINHÃO CARROCERIA 3/4, carroceria aberta. Para os serviços diversos nesta 
secretaria o veículo deverá ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com 
MOTORISTA. 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

09 
RETRO ESCAVADEIRA gabinada cuja potência do motor seja superior a 70 HP e inferior 
a 95 HP. Fabricado com no máximo 06 anos. O veículo deverá ficar a disposição da 
secretaria de Infraestrutura. Com OPERADOR 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

10 
PÁ CARREGADEIRA gabinada cuja potência do motor seja superior a 110 HP e inferior a 
150 HP, Fabricado com no máximo 10 anos.  O veículo deverá ficar a disposição da 
Secretaria de Infraestrutura. Com OPERADOR 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

11 

CAMINHÃO 3/4 equipado com plataforma aérea (cesto aéreo protegido para 
1000V), para os serviços de apoio na manutenção de iluminação pública e outros 
apoio operacional, com caçamba em fibra de vidro, válvulas de bloqueio hidráulico que 
limitem os movimentos de articulação da lança a níveis seguros de estabilidade do 
conjunto; sistema de giro contínuo por engrenagem sem fim, junta rotativa montada na 
base da torre; com par de sapatas estabilizadoras, tipo telescópica em “A”, farol de 
manejo para trabalhos noturnos, montado no braço metálico; válvula seletora montada 
na base da torre que permite selecionar os circuitos hidráulicos das sapatas ou do cesto 
aéreo; comando da caçamba tipo móbil de três estágios centrados por mola com válvula 
de alívio de pressão; altura de trabalho vertical mínima de 10 metros; alcance horizontal 
de trabalho mínimo de 4,5 metros; angulo de abertura 180 graus ou superior; giro 
infinito 360 graus. Capacidade de carga mínima de 135 Kg; tomada para ferramentas 
hidráulica na caçamba, com engate tipo htma; sistema liga desliga do motor do veículo na 
caçamba; carroceria de fibra de vidro. O veículo deverá atender todas as Normas Técnicas 
Brasileiras referentes a veículos destinados a manutenção e redes de baixa tensão “NBRs” 
e ainda ficar a disposição do setor de iluminação pública da Secretaria de Infraestrutura. 
Com MOTORISTA 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

12 

CAMINHÃO TRUCADO TIPO PIPA, com capacidade de carga mínima para 20.000 (vinte 
mil) litros, com bomba acoplada a tomada de força do caminhão e sistema de bico de 
pato. (Não serão aceitos sistemas acoplados a moto-bomba). O veículo deverá ficar à 
disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA e 01 ajudante 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

13 

CAMINHÃO TRUCADO TIPO PIPA, com capacidade de carga mínima para 15.000 
(quinze mil) litros, com bomba acoplada a tomada de força do caminhão e sistema de bico 
de pato. (Não serão aceitos sistemas acoplados a moto-bomba). O veículo deverá ficar à 
disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA e 01 ajudante 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

14 

CAMINHÃO TRUCADO TIPO PIPA, com capacidade de carga mínima para 12.000 (doze 
mil) litros, com bomba acoplada a tomada de força do caminhão e sistema de bico de 
pato. (Não serão aceitos sistemas acoplados a moto-bomba). O veículo deverá ficar à 
disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA e 01 ajudante 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

15 
CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE com capacidade de 12m³. O veículo deverá ficar à 
disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

16 
CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE com capacidade de 12m³. O veículo deverá ficar à 
disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

17 
CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE com capacidade de 12m³. O veículo deverá ficar à 
disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

18 
CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE com capacidade de 12m³. O veículo deverá ficar à 
disposição da Secretaria de Infraestrutura. Com MOTORISTA 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

19 

MICRO-ÔNIBUS, capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, 
Fabricado com no máximo 06 anos. O mesmo atenderá os servidores dessa secretaria 
que trabalham no sistema operacional tais como: pavimentação asfáltica e 
terraplanagem, reeducando e outros. Com MOTORISTA. 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

20 MICRO-ÔNIBUS, capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, SERV 12 AMPLA 
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Fabricado com no máximo 06 anos. O mesmo atenderá os servidores dessa secretaria 
que trabalham no sistema operacional tais como: pavimentação asfáltica e 
terraplanagem, reeducando e outros. Com MOTORISTA. 

meses CONCORRÊNCIA 

21 

MINI CARREGADEIRA, capacidade operacional mínima de 650kg, potência mínima 35 
kW, peso operacional mínimo de 2900 kg. Trajetória de elevação, com braços 
carregadores resistentes, com elevação no mínimo 2,50 m. Com FRESADORA DE 
ASFALTO com deslocamento lateral hidráulico mínimo de 500mm, com largura de 
trabalho de mínimo 350mm e com profundidade de corte 0 a 130mm. Com vassoura 
recolhedora, que possua opções de cerdas de aço e polipropileno ou mista, com motor 
hidráulico capacidade mínima 450 l, com largura mínima de 1600 mm, vazão l/min 25 a 
40. Fabricado com no máximo 05 anos. O equipamento deverá ficar a disposição da 
secretaria. Com OPERADOR 

SERV 
12 

meses 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

22 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, cabine fechada com ar condicionado, capacidade de carga 
entre 1,10m³ a 1,70m³. Com o operador e o combustível por conta da contratada. 
Com ordens de serviço de no mínimo 100 horas. Com deslocamento por conta da 
contratante, nos limites do município de Gurupi. 

HORAS 2000 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

23 
CAMINHÃO CARRETA TIPO PRANCHA, para transporte de equipamentos pesados. Com 
o motorista e combustível por conta da contratada. Com deslocamento mínimo de 50 
km. 

QUILÔ-
METROS 

3000 
ITEM 

EXCLUSIVO 

 
 

As demais informações contidas nos atos retificados, permanecem inalterados. 
 
 

INFORMAÇÕES: na sala de licitações, pelo telefone: (063) 3301-4308 e/ou pelo e-mail: 
cpl@gurupi.to.gov.br. 

 
 

 
 

Gurupi-TO, aos 26 dias do mês de dezembro de 2017. 
 
 
 
 

Gerson José de Oliveira 
Secretário Municipal de Infraestrutura 

 
 
 

 
 

 
 

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br

