
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO 

 

Av. Bernardino, s/n, Bairro: Centro, Pau D'arco / PA, Cep: 68.545-000 
CNPJ: 34.670.992/0001-86 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente Termo tem como objeto à Aquisição de um Veículo leve tipo hatch 0km 

ano/modelo 2022/2022, Especificações: 04portas, Cor: Branca, Capacidade para transporte 

de 05 passageiros, incluindo o motorista, Motor: 1.0, Combustível: gasolina e etanol, Cilindros: 

08 válvulas Injeção eletrônica de combustível, Transmissão: Manual de 05 ou 6 velocidades, 

Freio: Hidráulico, Freio dianteiro: Disco ventilado, Freio traseiro: Tambor, Direção: Hidráulica, 

Capacidade Porta mala: (litros)/; 257 a 300 litros, Rodas: de aço estampado Aro 15 com 

carlota integral presa por parafusos, Suspensão dianteira: Independente tipo MCPherson, sem 

barra estabilizadora, molas helicoidais com constante elástica linear, amortecedor telescópico 

pressurizado estrutural. Suspensão traseira: Semi independente com eixo torção, sem barra 

estabilizadora mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico 

pressurizado, Ar condicionado, Airbag duplo, Alarme antifurto, vidros dianteiros com 

acionamento elétrico, vidro traseiro com acionamento manual, Travas elétricas nas 04 portas, 

Som automotivo com entrada USB e Rádio AM/FM, conforme condições discriminadas neste 

Termo de Referência.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO  

2.1. A Câmara Municipal de Câmara Municipal de Pau D’arco, Estado do Pará, vem colocar em 

prática as compras pela modalidade de pregão eletrônico, com o objetivo de diminuir o fluxo 

e agilizar os processos de aquisições. 

2.2. A adoção dessa prática tem como um de seus objetivos o princípio da Economicidade, que 

em termos práticos significa ganhos reais na economia de recursos financeiros, uma vez que 

a aquisição será de larga escala, e por isso a tendência dos preços é diminuir, o que caracteriza 

a lei de demanda. 

2.3. Proporcionará também economia processual, na medida em que torna prioritária a 

racionalização de processos e de redução dos custos operacionais, ou seja, ao fazermos um só 

processo dispenderemos o tempo gasto em um processo licitatório uma única vez e teremos 

o serviço disponível sempre que necessário. 

2.4. A aquisição do produto elencado acima é demanda pela Câmara Municipal de Pau D’arco, 

que através do Oficio encaminhou todo o projeto, devidamente aprovado pela presidente, 

solicitando a abertura de processo administrativo para a o fornecimento acima mencionado. 

2.5 A aquisição do veículo faz-se necessária para atender as necessidades de locomoção dos 

vereadores em suas funções parlamentares, com atendimento a população de forma ágil. O 

veiculo fara parte do patrimônio da Câmara Municipal de Pau D’arco e estará à disposição dos 

vereadores, haja vista a imperiosa necessidade de dotar os gabinetes dos vereadores com as 

condições mínimas para bem exercerem o mandato parlamentar, sobretudo, com autonomia 

e independência. 

2.6. Desta feita, faz-se necessário a realização de procedimento Administrativo de licitação, 

observando sempre a busca da administração pública pela melhor qualidade e o menor 

desembolso, através de um procedimento formal de disputa. Por fim, na forma proposta de 

aquisição mais vantajosa para a Administração Pública de Câmara Municipal de Pau D’arco 
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/PA, bem como viabilizara grande área a ser coberta pela equipe e distância entre as 

comunidades e a sede do Município e a presente aquisição irá contribuir significativamente 

para o atendimento da população adstrita, aquisição se faz necessária para o atendimento as 

necessidades administrativas, ações de fiscalização, ações de campo  

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS  

3.1 O veículo a ser solicitado, para atender a Câmara Municipal conforme 

Especificações.  

Item Descrição Quant. 

01 Veículo leve tipo hatch 0km ano/modelo 2022/2022 01 

 Especificações: 04portas, Cor: Branca, Capacidade para transporte de 05 

passageiros, incluindo o motorista, Motor: 1.0, Combustível: gasolina e etanol, 

Cilindros: 08 válvulas Injeção eletrônica de combustível, Transmissão: Manual de 

05 ou 6 velocidades, Freio: Hidráulico, Freio dianteiro: Disco ventilado, Freio 

traseiro: Tambor, Direção: Hidráulica, Capacidade Porta mala: (litros)/; 257 a 300 

litros, Rodas: de aço estampado Aro 15 com carlota integral presa por parafusos, 

Suspensão dianteira: Independente tipo MCPherson, sem barra estabilizadora, 

molas helicoidais com constante elástica linear, amortecedor telescópico 

pressurizado estrutural. Suspensão traseira: Semi independente com eixo torção, 

sem barra estabilizadora mola helicoidal com constante elástica linear e 

amortecedor telescópico pressurizado, Ar condicionado, Airbag duplo, Alarme 

antifurto, vidros dianteiros com acionamento elétrico, vidro traseiro com 

acionamento manual, Travas elétricas nas 04 portas, Som automotivo com entrada 

USB e Rádio AM/FM. 

 

3.1.1 Será necessária a apresentação de catálogos, prospectos ou folhetos com especificações 

técnicas do veículo no dia do certame. 

 

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

4.1. Para julgamento e classificação das propostas o critério adotado será o de “Menor Preço” 

por item. 

  

5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

2.1.   Os bens se se enquadram na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, 

de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019. 

 

6. DA ESTIMATIVA DE CUSTO/FONTE DE RECURSOS  

6.1. Para a aquisição de um Veículo leve tipo hatch 0km ano/modelo 2022/2022, o custo 

estimado é de R$ 82.192,00 (oitenta e dois mil, cento e noventa e dos reais setenta e cinco 

centavos). 

Dotação orçamentaria  

Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Pau D’arco 

01.11 Câmara Municipal de Pau Darco 

01.031.0001.2-001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal 

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 

7. DO PRAZO DE FORNECIMENTO E ENTREGA  
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7.1. O veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a 

partir da requisição emitida pala Câmara Municipal de Pau D’arco, quantitativos e condições 

especificadas, devidamente acompanhadas dos documentos fiscais respectivos (Nota Fiscal e/ 

ou Fatura). 

7.2. O veículo deverá ser entregue na sede da Câmara Municipal de Pau D’arco, sito à Av. 

Bernardino, s/n, Bairro: Centro, Pau D'arco / PA, sendo o mesmo recebido por servidor 

Integrante da Comissão Permanente.  

7.3. As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de compra oficial que 

serão enviadas através de correio eletrônico (e-mail) do fornecedor, e a data deste envio será 

a referência para o prazo estipulado no item 7.2 do presente Termo de Referência. 

7.4. Para tanto, a empresa CONTRATADA deverá manter as informações de seu cadastro 

atualizadas junto à Câmara Municipal. A alegação do não recebimento da nota de empenho 

não será aceita como justificativa para a recusa da entrega do material. O endereço de e-mail 

informado deverá ser utilizado somente para a resolução de problemas relativos ao envio dos 

empenhos. 

7.5. O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, 

reservando-se a esta Câmara Municipal, através do responsável, o direito de não receber o 

produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto 

não ser de primeira qualidade. 

7.6. A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este 

Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, e 

quantidade solicitada sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando 

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

7.7. A Câmara Municipal rejeitará, no todo ou em parte, o objeto desse Termo Referência 

em desacordo com os termos do Edital e seus anexos. 

 

8. ACEITAÇÃO DO OBJETO  

8.1. Deverá ser verificada a equivalência do veículo entregue com as especificações contidas 

no Edital e seus Anexos;  

8.2. Detectando-se alguma anormalidade como defeitos, falhas ou imperfeições no automóvel, 

estes serão relacionados e entregues à licitante vencedora para adoção das medidas cabíveis 

a fim de sanar os problemas;  

7.3. A aceitação do produto somente será efetuada após ter o mesmo considerado satisfatório 

pela Comissão de Recebimento designada especialmente para este fim, sendo que a não 

observância destas condições implicará na não aceitação dos mesmos, sem que caiba qualquer 

tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.  

 

8. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

8.1. A Contratada deverá dar garantia do veículo ofertado de no mínimo, 12 (doze) meses ou 

80.000km rodados. Durante o prazo de garantia a CONTRATADA deverá:  

I. Arcar com os custos de transportes e seguro de transporte, além daqueles relacionados 

com a montagem e manutenção dos veículos, havendo necessidade de enviar o veículo 

para um centro de Assistência Técnica. O envio do veículo para o centro de Assistência 
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Técnica em outra localidade não exime a Contratada do cumprimento dos prazos de 

Assistência Técnica estabelecida e respectivas penalidades;  

II. Substituir os veículos que, após a entrega e aceite e durante o prazo de garantia, venham 

a apresentar defeitos de fabricação, num prazo máximo de 10 (dez) dias;  

III. Responsabilizar-se pelo transporte e para realização de serviços de manutenção;  

IV. Atender, durante o prazo de garantia dos veículos, aos chamados de manutenção corretiva 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando os reparos necessários;  

V. Proceder, durante o período de garantia e em caso de necessidade de substituição de 

produtos e/ou componentes que não mais existam no mercado em razão de evolução ou 

por qualquer outro motivo, a substituição por produtos e/ou componentes 

tecnologicamente equivalentes ou superiores, sem ônus para o Câmara Municipal;  

VI. Nenhum custo adicional será pago por ocasião de locomoção de técnicos ou aparelhos, 

sendo os mesmos de inteira responsabilidade da Contratada; a. Providenciar 

independentemente de ser ou não o fabricante, a correção ou a substituição de todo 

produto ofertado ou de suas peças, acessórios e componentes que apresentarem defeito 

de fabricação ou divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para a 

Administração, em conformidade com o estabelecido no Contrato e seus anexos, 

observado a legislação pertinente;  

VII. Substituir o automóvel ofertado ou as suas peças, acessórios e componentes que 

apresentarem defeito de fabricação por aparelho novo e que possua a mesma 

especificação técnica originalmente proposta.  

9. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

9.1. A Contratada ficará obrigada a:  

9.1.1. Os serviços de Assistência Técnica serão de responsabilidade total da Contratada e serão 

realizados sempre que necessário, mediante chamada/solicitação da Câmara Municipal de 

Pau D’arco, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir 

da primeira chamada.  

9.1.2. O descumprimento do prazo de atendimento técnico ou a não substituição do produto 

defeituoso, ensejará a aplicação de multas a Contratada, calculada sobre o valor total do 

Contrato.  

9.1.3. O serviço de Assistência Técnica durante todo o período de garantia ofertado deverá ser 

prestado de modo a remover os defeitos apresentados pelo veículo, compreendendo, nesse 

caso, a substituição de peças, ajustes, reparos e correções necessárias, de acordo com as 

normas técnicas específicas, a fim de manter os produtos em perfeitas condições de uso, sem 

qualquer ônus adicional para o Câmara Municipal.  

9.1.4. O prazo para sanar defeito apresentado nos veículos durante a execução da garantia 

ofertada não poderá ser superior a 03 (três) dias úteis, a contar da chamada gratuita, para 

registro de chamados técnicos, da empresa prestadora dos serviços de assistência técnica.  

9.1.5. Caso o conserto requeira prazo superior ao especificado no subitem anterior, a 

Contratada obriga-se a disponibilizar veículo de igual ou superior característica, em 

substituição ao que apresente defeito, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do término do 

prazo do subitem anterior. Não havendo solução, deverá ocorrer a substituição definitiva por 

um novo veículo, com especificação técnica igual ou superior da proposta (em caso de veículo 

superior, deverá ter o aceite desta Administração Pública), no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

sem nenhum ônus para o CONTRATANTE.  
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9.1.6. O limite máximo para o veículo ficar à disposição da Contratada ou da Assistência 

Técnica autorizada será de 10 (dez) dias. Após este prazo, a Contratante exigirá a substituição 

do veículo até o 5º (quinto) dia útil. I. Caso ocorram defeitos sistemáticos por 03 (três) vezes 

no transcurso de um mês, durante o período de garantia, sem solução, a Contratada fica 

obrigada a substituir o produto em até 72 (setenta e duas) horas, após a quarta chamada, sem 

ônus ao Contratante, desde que este não tenha contribuído para a causa; II. Na hipótese de 

interrupção dos serviços de Assistência Técnica seja motivada pela Contratada, ou ainda, por 

culpa de terceiro, ficará prorrogado, por igual período da suspensão, o prazo de garantia e o 

serviço de Assistência Técnica, sem ônus para o Câmara Municipal de Pau D’arco.  

9.2. Ocorrendo falta de peças, deverá ser disponibilizado outro veículo em substituição ao 

defeituoso, até que se concretize seu conserto e devolução, sem que isto incorra em ônus ao 

Contratante;  

9.3. A falta de peças não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 

Contratada das penalidades a que estará sujeita pelo não-cumprimento dos prazos 

estabelecidos;  

9.4. As despesas relativas aos eventos deslocamentos correrão por conta da Contratada e sob 

sua exclusiva responsabilidade.  

 

10. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO  

10.1. A referida aquisição será recebida conforme prevê o artigo 73 da Lei 8.666/93.  

 

11. DA GESTÃO DO CONTRATO  

11.1. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, a gestão do presente contrato e seu objeto serão 

realizados pelo Contratante por meio do Servidor Cipriano Dos Santos Tavares, RG: 6661701 

PC/PA e CPF: 018.777.512-51, como Gestor do Contrato.  

 

12. DOS DEVERES DA CONTRATADA  

12.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATADA:  

a) Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.  

b) Prestar o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às 

normas legais e regulamentares e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica.  

c) Notificar o CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam 

prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades do fornecimento dos 

materiais.   

d) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do 

fornecimento a ser contratado, sem prévia autorização do CONTRATANTE.  

e) Manter, durante a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.  

A ausência da regularização, na forma da legislação em vigor, acarretará a suspensão do 

pagamento.  

 

13. DOS DEVERES DA CONTRATANTE  
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13.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

Contratante: Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.  

a) Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega dos produtos seja 

executada na forma estabelecida no Termo de Referência.  

b) Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na prestação 

do fornecimento.  

c) Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de 

qualidade do fornecimento prestado, bem como atestar os documentos fiscais referentes à 

entrega efetiva dos produtos.  

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

CONTRATADO. 

e) Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e 

contratuais.  

f) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a 

entrega efetiva do produto.  

 

14. DO PAGAMENTO  

14.1. Os pagamentos devidos à CONTRATADA pelo fornecimento dos materiais serão 

efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais e apresentação da respectiva 

documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.  

14.2. Quando do pagamento, a Contratada deverá estar em dia com todas as condições de 

habilitação exigidas na licitação, ou seja, as certidões negativas de débitos da União, Estado e 

Município deverão estar válidas (dentro do prazo de vencimento).  

14.3. Contratada deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes documentos quando da 

entrega dos materiais:  

I. 03 (três) vias da autorização de fornecimento encaminhada pela Contratante, que deverão 

estar devidamente assinadas pela empresa em local apropriado;  

II. Nota fiscal gerada pelo fornecimento das quantidades de materiais entregues solicitadas 

na autorização de fornecimento. Caso a quantidade entregue seja menor da requerida na 

autorização de fornecimento pela Contratante, a Contratada deverá informar por escrito, 

o motivo da não entrega dos materiais solicitados, os quais serão analisados pela Câmara 

Municipal e posteriormente será informado à mesma sobre a decisão;  

III. Certidões Negativas de Débitos: da União (Secretaria de Receita Federal, INSS e FGTS), do 

Estado e Município (IPTU e ISS). Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de 

validade de no mínimo 10 dias antes de seu vencimento.  

14.4. No caso de a empresa contratada ser optante do SIMPLES, deverá apresentar juntamente 

com a nota fiscal a declaração em obediência ao inciso IV do art. 4º da Instrução Normativa da 

Receita Federal do Brasil n.º 1.244 de 30/01/2012, conforme modelo apresentado no Anexo I 

deste Termo, devidamente assinada pelo responsável e no original.  

14.5. A falta de um dos documentos solicitados no item anterior poderá implicar no não 

recebimento dos materiais e, consequentemente, da nota fiscal.  

15. DAS DESPESAS  

15.1. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, 

encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do 
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fornecimento do objeto deste termo de referência, correrão por conta exclusivos da 

CONTRATADA.  

 

16.  DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

16.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 

ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

16.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 

ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

17.  DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

17.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Câmara Municipal 

de Pau D’arco, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

contrato, e de tudo dará ciência à Câmara Municipal de Pau D’arco. 

16.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Câmara 

Municipal de Pau D’arco ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

17.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

17.4. Ficarão designados os servidores Cipriano Dos Santos Tavares, RG: 6661701 PC/PA e 

CPF: 018.777.512-51, responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 

contrato, cabendo proceder ao registro das ocorrências, adotando as providências necessárias 

ao seu fiel cumprimento, tendo como parâmetro os resultados previstos nos contratos, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou possíveis irregularidades 

observadas. 

Pau D’arco - PA, 15 de agosto de 2022. 

Elaborado por:  

Devanag Andrade dos Santos 
Auxiliar Administrativo  
 

Autorizado; 

Francisco Luz dos Santos 
Presidente da Câmara 

Pau D’arco/PA 
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