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  TERMO DE REFERÊNCIA 

 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK UP 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na legislação federal e municipal 

correspondente. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS ZERO KM TIPO PICK UP 4 PORTAS, ANO DE 

FABRICAÇÃO / MODELO NO MÍNIMO 2020/2021 PARA O MUNICÍPIO DE CUMARU DO 

NORTE. 

 

ÍTEM VEÍCULO SECRETARIA QUANT. 

1 Veículo Zero Km, tipo Pick Up, 4 Portas EDUCAÇÃO 3 

2 Veículo Zero Km, tipo Pick Up, 4 Portas SAÚDE 3 

3 Veículo Zero Km, tipo Pick Up, 4 Portas ADMINISTRAÇÃO 2 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

3.1. A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se justifica face ao interesse 

público de proceder-se a utilização do veículo nas ações das secretarias municipais para andamento 

aos Planos e Metas, garantindo assim os trabalhos voltados a população. Cumpre ressaltar que 

aquisição dos veículos, é uma necessidade, uma vez que não dispomos de veículos suficientes para 

atender as demandas, pois em virtude das dificuldades geográficas do município temos localidades 

que distam da sede aproximadamente 400 km. E os veículos servirão de apoio as ações de governo na 

sede do município e nas comunidades rurais, distribuídas entres os Distritos de Serra Azul, Mata 

Verde, União, João Lanari Do Val, Estrela do Pará, Estrela do Maceió, Aldeia Gorotire, Aldeia 

Ladeira. Diante desse quadro a aquisição e o uso racional dos veículos são condições imprescindíveis 

para a diversificação das ações de governo. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA 

 

4.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo 

tipo presencial ou eletrônico será devidamente justificado pelo pregoeiro designado para o certame. 

Ademais tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, 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.  

 

 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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5.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente Edital correrão por conta da dotação 

da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação e Cultura, Prefeitura Municipal de Cumaru 

do Norte de acordo a Lei Orçamentária Anual – LOA. 

 

6. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA  

 

6.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

assinatura do respectivo Contrato Administrativo. Por ocasião da entrega, o representante da 

Contratada colherá no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do 

Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante 

responsável pelo recebimento.  

A Contratada está sujeita à fiscalização do objeto licitado no ato da entrega e posteriormente, 

reservando-se à Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte/PA, através do responsável, o direito de 

não receber o objeto, caso os mesmos não se encontrem em condições satisfatórias. Constatadas 

irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá, se disser respeito à especificação, rejeitá-

lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis.  

A licitante vencedora deverá cumprir obrigatoriamente o prazo de entrega do objeto licitado, salvo em 

caso de alterações solicitadas pela Prefeitura, que deverão ser comunicadas num prazo não inferior a 

48 (quarenta e oito) horas antes da respectiva entrega.  

O transporte e a entrega do veículo no local designado será de responsabilidade exclusiva da empresa 

vencedora, sem que qualquer custo adicional possa ser incluído posteriormente. A empresa vencedora 

deste certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere esta licitação de acordo estritamente com 

as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando 

constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.  

Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância 

com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da Contratada para efetuar a substituição 

do mesmo. 

 

6.2. O produto listado neste pregão deve ser entregue no endereço e horários descritos na tabela abaixo: 

 

Endereço Horário  

Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos sito a Avenida Das Nações, 

nº 73 Centro – Cumaru do Norte-Pará 

07:30 h ás 11h30min e das 13:30h ás 17:00h 

 

7. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

7.1. 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sem limite de quilometragem, a contar da data do 

recebimento do objeto. 

7.1.1. Em subsídio ao edital se levará em conta também as normas do Código de Defesa do 

Consumidor Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990.  

 

7.2.1. Na eventual necessidade de remoção do equipamento para conserto está será feita por empresa 

devidamente reconhecida pelo fabricante do mesmo e sob autorização e registro da Administração 

Municipal ou Secretaria responsável. 
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8. DESCRIÇÃO:  

 

8.1 Veículo Zero Km, tipo Pick Up, 4 Portas, ano de fabricação e modelo 2020/2021, com pintura 

sólida na cor Branca, alimentação bicombustível (álcool e gasolina), mínimo de 1.4 cilindros/litro, 

com potência máquina liquida de 85 CV na gasolina e 88 CV no álcool, ar condicionado frontal, 

refrigeração a água, tração dianteira, ignição eletrônica digital, transmissão mecânica com 05 marchas 

à frente e uma a ré sincronizada. “Sistema de freios a disco na dianteira e a tambor na traseira com 

ABS com ação nas 04 rodas e EBD, air bag duplo frontal, direção hidráulica, rodas de aço aro 14”. 

Capacidade para no mínimo 02 (duas) pessoas na cabine do motorista, capacidade de carga útil de no 

mínimo 650 Kgs, tanque de combustível para no mínimo 55 litros, com cinto de segurança compatível 

para todos os passageiros, extintor de incêndio, estepe, jogo de tapetes, chave de rodas, macaco, 

triângulo de sinalização e todos os demais itens, equipamentos e acessórios obrigatórios, tudo em plena 

conformidade com as exigências do código de trânsito brasileiro, do CONTRAN e demais normas 

pertinentes em vigor, equipado com os demais itens de estética e segurança originais de fábrica 

impertinentes ao modelo ofertado, com um ano de garantia ou 100.000 km de garantia, devendo vir 

acompanhada do certificado de garantia e do manual de instruções. 

 

- Emplacamento: A empresa licitante será responsável pelo emplacamento e liberação do veículo.  

 

- Adesivação: A empresa licitante deverá entregar o equipamento adesivado com a logotipo do 

município, sem custos ou ônus para Administração Municipal. OBS: A arte da adesivação será 

fornecida pela diretoria de comunicação do município fone (94) 98434-2005. 

 

9. DO PAGAMENTO 

 

9.1. Os pagamentos devidos serão conforme requisição e entrega dos produtos, ou seja, de modo 

parcelado. 

 

9.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade 

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.  

9.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, 

ficando a CONTRATADO ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser 

renovadas no prazo de seus vencimentos. 

 

9.4.A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecidas;  

 

9.5. O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 (trinta) dias após a entrega 

e aceitação dos produtos;  

 

9.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado 

a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados; 

 

 

9.7. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da 

mesma. A CONTRATANTE poderá se assim entender, descontar o valor de multas por ventura 

aplicadas, em quaisquer pagamentos que realizar à CONTRATADA. 
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10. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  

 

Concluído este processo de licitação e homologado o seu resultado, o respectivo Contrato 

Administrativo será formalizado entre este Município e a respectiva empresa licitante vencedora. O 

licitante vencedor deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da 

HOMOLOGAÇÃO deste Certame Licitatório, na Imprensa Oficial do Estado do Pará – DOE / PA – 

Diário dos Municípios, celebrar o respectivo contrato administrativo de prestação dos serviços, nos 

termos da minuta do instrumento contratual - ANEXO VI desta licitação. 

Transcorrido o prazo sem que o contrato seja assinado, este município poderá, a seu critério, convocar 

as licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para assinar contrato em idêntico 

prazo e nas mesmas condições negociadas com a licitante vencedora. Havendo recusa injustificada 

por parte da licitante vencedora, de assinatura do contrato, este município, cominará multa a empresa 

no valor equivalente a 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor da contratação, sem prejuízo de 

outras sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas atualizações e no respectivo Edital. O prazo 

de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, nos 

termos da Lei n. 8.666/93 e suas alterações. O Contrato que vier a ser assinado poderá ser rescindido 

pela Contratante, a qualquer tempo, nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações e no Contrato firmado, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem 

que assista qualquer direito de indenização à Contratada. 

Da rescisão contratual decorrerá o direito de a Contratante, incondicionadamente, reter os créditos 

relativos ao contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em face ao cumprimento irregular 

do avençado, além das demais sanções estabelecidas no respectivo Edital, no Contrato e em lei, para 

a plena indenização do Erário. As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Contratante são 

as previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, no Edital e no respectivo Contrato 

Administrativo. 

 

11. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

 

São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos nele estivessem, a licitação que 

dará origem à contratação, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e 

informações apresentadas pela licitante vencedora e que darão suporte ao julgamento desta licitação. 

Quaisquer atos ou ações praticadas por empregados, prepostos ou contratados da contratante, que 

resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, 

serão de exclusiva responsabilidade da contratada. 

São de responsabilidade da contratada, eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra ela 

ajuizadas, relacionadas ao respectivo Edital e à execução do Contrato Administrativo. 

 

12. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

 

O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, além do previsto no presente Edital, na forma e nas 

condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 

13. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR UNITÁRIO. 
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14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

14.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito neste TERMO DE 

REFERÊNCIA e, por conseguinte, no CONTRATO e Nota de empenho, não sendo aceito em 

nenhuma hipótese, outro diverso daqueles;  

 

14.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, 

sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza;  

 

14.3. O CONTRATO poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no Art. 65, da Lei 

8.666/93l;  

 

14.4. Durante a Vigência do CONTRATO, a CONTRATADA deverá atender prontamente às 

requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de 

ordem de compra/requisição do Setor solicitante; 

 

14.5. Responsabilizar-se pela saúde seus funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, 

comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de 

pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando 

solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação;  

 

14.6. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de 

Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem 

reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE;  

 

14.7. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal 

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e 

Previdenciárias;  

 

14.8. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer 

empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente;  

 

14.9. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no 

desempenho dos serviços objeto do presente CONTRATO;  

 

14.10. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a 

represente, integralmente, em todos os seus atos;  

 

14.11. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão 

de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS;  

 

14.12. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas;  

 

14.13. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 

CONTRATANTE a respeito do presente CONTRATO e dos serviços a ele inerentes;  
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14.14. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados 

segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;  

 

14.15. Cumprir os serviços conforme disposições do CONTRATO a ser firmado;  

 

14.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou 

omissão no fornecimento do presente CONTRATO;  

 

14.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela CONTRATANTE.  

 

14.18. O descumprimento injustificado do prazo           acarretará em multa pecuniária diária, nos 

termos do Edital e CONTRATO a ser firmado, ficando a CONTRATADA sujeito às penalidades 

previstas na Lei 8.666/93.  

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

15.1. Responsabilizar-se, após o devido processo licitatório, lavrar o CONTRATO com base nas 

disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.  

 

15.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.  

 

15.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.  

 

15.4. 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.  

 

15.5.Serão consideradas, para efeito de pagamento, as compras efetivamente realizadas pela 

CONTRATADA e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.  

 

16. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO  

 

16.1. Os itens deste TERMO DE REFERÊNCIA, a serem contratados após regular procedimento 

licitatório, serão objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor designado 

pela Secretaria. 

 

16.2. Os atos previstos no item anterior serão exercidos no interesse da administração pública e não 

excluem e nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por 

qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade do Poder Público ou 

de seus agentes ou prepostos;  

 

16.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do 

CONTRATO, se em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais;  

 

16.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.  
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17. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

17.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital. 

 

Cumaru do Norte (PA), 23 de agosto de 2021. 

 

 

 

Elaborado Por: 

Cherlis Regino Silva Neto 

Secretário de Administração 

 

 

 

Autorizado por: 

Célio Marcos Cordeiro 

Prefeito Municipal 

 


		2021-09-02T09:39:57-0300
	RAILANE BARBOSA ALMEIDA:01887385177




