
 
  
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. LEGISLAÇÃO: 

1.1. O presente Termo de Referência está redigido nos termos da Lei Federal 8.666, Lei Geral 

das Licitações de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, da Lei Federal nº 10.520, Lei do 

Pregão, de 17 de julho de 2012, pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014 e demais legislações pertinentes ao objeto licitado.  

2. OBJETO: 

2.1. A presente licitação tem como objetivo Registro de preços, visando futura e eventual 

contratação de empresa para locação de veículo tipo utilitário, para suprir as necessidades 

da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Floresta do 

Araguaia - PA, de acordo com as especificações, quantidades, estimativas e condições 

constantes deste Termo de Referência.  

3. JUSTIFICATIVA:  

3.1. Solicita-se a contratação amparada por registro de preços, a qual permite a Secretaria 

Municipal de Educação, realizar suas contratações em consonância com as demandas 

surgidas, sem a necessidade de previa manifestação orçamentária, salvaguardando-se de 

qualquer excesso, quando desnecessário, além de se conseguir melhores condições para 

contratação através do procedimento licitatório realizado com maior número de 

interessados na contratação dos mesmos; 

Considerando a necessidade de dar apoio aos técnicos da Secretaria Municipal de 

Educação /Departamentos, que necessitam do transporte diário para execução de suas 

atividades técnicas/pedagógicas, participação em eventos e viagens realizadas fora do 

município, tal como execução de ações que exigem o deslocamento de grandes 

quantidades de materiais tipo: bens patrimoniais, materiais de expediente, materiais para 

manutenção de bens e imóveis, assim como o transportar a equipe de  serviços de mão de 

obras, nas demandas diárias da zona urbana e rural do município.  

Considerando que Município de Floresta do Araguaia possui uma grande extensão territorial 

rural com diversas vicinais e ramificações. 

Considerando a necessidade de deslocamento dos servidores e agentes políticos no 

desempenho de suas funções, dentro e fora do município; 

Considerando que o município ainda não dispõe de frota de veículos tipo utilitário, 

suficientes para a execução dos serviços. 

Podemos afirmar que os serviços/objeto hora solicitado é de suma importância para o 

Município, contribuindo de forma efetiva para o bom atendimento dos munícipes através 

dos serviços prestados, justificando-se a necessidade da contratação dos serviços em tela. 

4. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

4.1. Menor preço por item. 

5. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS E VALOR ESTIMADO: 

5.1. PLANILHA DESCRITIVA: 



 
  
 

 

6. LOCAL DE ENTREGA: 

6.1. O veículo deverá ser entregue na sede do município, no endereço a ser descrito na ordem 

de serviço. 

7. FORMA, PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO: 

7.1. O fornecimento do objeto será de acordo com a necessidade da contratante mediante 

ordem de serviço fornecida pelo MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA, através do 

Departamento de Compras, até o esgotamento total, se necessário, do objeto deste termo, 

pelo período da vigência da ata de registro de preços e dos contratados gerados; 

7.2. A empresa CONTRATADA deverá está apta a iniciar a execução do contrato em até 05 

(cindo) dias após a assinatura do contrato. 

7.3. O veículo deverá ser entregue em perfeitas condições de funcionamento e uso, com 

documentação atualizada; 

7.4. A Contratada deverá entregar e manter o veículo/equipamentos em perfeitas condições de 

funcionamento, de conservação, manutenção, pintura, segurança e higiene interna e 

externa, providenciando a devida limpeza e higienização quando necessário e requisitado 

pela contratante. 

7.5. Será obrigação da contratada a disponibilização do socorro mecânico, bem como a 

manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela constante no plano de 

manutenção do fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva àquela destinada ao 

reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatória, durante os intervalos entre as 

manutenções preventivas e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente, 

incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto deste termo de referência. 

7.6. No ato da contratação deverá ser realizada a imediata e tempestiva Manutenção Preventiva 

e Corretiva do veículo disponibilizado, mantendo os mesmos em perfeito estado para a 

prestação dos serviços contratados, observando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 

ITEM PRODUTO QUANT UNID V. UNIT V. TOTAL  

01 LOCAÇÃO MENSAL LIVRE DE 

QUILOMETRAGEM DE AUTOMÓVEL 

UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE (PICK-

UP), ANO DA FABRICAÇÃO NÃO 

INFERIOR A 2019, CABINE DUPLA, 5 

LUGARES/ASSENTOS, TRAÇÃO 4X4, 

CÂMBIO MANUAL, MOTORIZAÇÃO COM 

POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 CV, 

CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 

1.000 KG, COMBUSTÍVEL "ÓLEO DIESEL", 

DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR 

CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS 

NAS QUATRO PORTAS, TRAVAS 

ELÉTRICAS NAS QUATRO PORTAS, KIT 

MULTIMÍDIA COM CONEXÃO USB, 

PROTETOR DE CAÇAMBA, ESTRIBOS 

LATERAIS, LONA MARÍTIMA, FREIOS 

ABS, E DEMAIS ITENS DE ACORDO COM 

AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO 

CONTRAN. (MODELO DE REFERÊNCIA: 

L-200 TRITON, HILUX). 

 

12 MÊS R$ 15.119,44 R$181.433,28 

         TOTAL R$181.433,28 



 
  
 

 

manutenções e substituição do veículo, contadas a partir da disponibilização formal do 

veículo, feita pelo gestor do contrato, à contratada. 

7.7.  O veículo deverá ser disponibilizado em no máximo 24 horas após a solicitação da 

Contratante. 

7.8. Quando solicitado, o veículo permanecerá à disposição da contratante 24 (vinte quatro) 

horas por dia, mesmo não estando a serviço. 

7.9. O recebimento não excluirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem ético-

profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 

8.666/93; 

7.10. A Secretaria  Municipal de Educação, Cultura e Desporto ejeitará, no todo ou em parte, o 

serviço oferecido em desacordo com a ordem de fornecimento e normas do edital do 

processo licitatório; 

7.11. A devolução dos objetos rejeitados será sem ônus para a contratante; 

7.12. Nos termos de art. 3° combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou 

serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se 

as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou 

outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e 

Qualidade Industrial (CONMETRO); 

8. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

8.1. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de emplacamento do veículo, seguro, 

manutenção corretiva e preventiva, bem como as de socorro mecânico e guincho 24 horas 

no âmbito do território Nacional, pintura, segurança e higiene interna e externa do veículo, 

realizando tais serviços sempre que necessário e requisitado pela contratante. 

8.2. Reembolsar ao Município de Floresta do Araguaia mediante desconto em suas faturas, ou 

através de qualquer outro meio de cobrança a critério da contratante, todas as despesas 

que este tiver de efetuar para suprir possíveis falhas ocorridas nos serviços objeto do 

presente edital, em consequência de ação ou omissão da Contratada. 

8.3. Atender a solicitações do Contratante para cancelamento dos serviços, independentemente 

de motivação e sem quaisquer ônus para a contratante; 

8.4. Atender às solicitações, excepcionalmente, em regime de urgência e fora dos horários 

normais de funcionamento, inclusive sábados, domingos e feriados; 

8.5. Indicar, a pedido do Contratante, telefone para contato fora dos horários normais de 

atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para casos excepcionais; 

8.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, impostos, taxas, encargos, 

royalties, decorrentes da prestação dos serviços, sem qualquer ônus para o Município de 

Floresta do Araguaia.  

8.7. Arcar com as despesas relativas a seguro de acidentes, impostos, contribuições 

previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas; 



 
  
 

 

8.8. Responsabilizar-se integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a 

terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

8.9. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada neste termo, no edital e na 

proposta ofertada pela licitante; 

8.10. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o contrato.  

8.11. Substituir às suas expensas, todo e qualquer serviço/veículo/máquina que esteja em 

desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos. 

8.12. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos prazos de entrega dos serviços. 

8.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a 

execução do contrato. 

8.14. Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo órgão 

contratante, no tocante ao preço ofertado dos serviços descritos na proposta. 

8.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários no 

quantitativo do objeto da licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por centro) do 

contratado; 

8.16. Manter, durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação. 

9. DA RESPONSABILIDADE NA OPERAÇÃO/CONDUÇÃO E SINISTROS: 

9.1. O veículo da planilha descritiva, somente será conduzido por empregados da 

CONTRATANTE, ou formalmente autorizados por ela para tal. 

9.2. Toda a responsabilidade por danos, furtos e roubos que ocorrerem com veículo dado em 

locação será de inteira e única responsabilidade da CONTRATADA. 

9.3. O veículo que porventura se envolver em acidentes deverá ser reparado ou substituído no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, no local de ocorrência do sinistro. 

9.4. A entrega do veículo em substituição ao avariados/sinistrado é de inteira responsabilidade 

da CONTRATADA e sem custos a CONTRATANTE. 

10. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

10.1. Arcar com todas as despesas com COMBUSTÍVEIS do veículo locado. 

10.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços/produtos fornecidos em desacordo com as 

obrigações assumidas pela empresa; 

10.3. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições assumidas por ocasião da assinatura do contrato; 

10.4. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao perfeito cumprimento das 

obrigações assumidas; 

10.5. Comunicar a empresa, por escrito, eventuais anormalidades de qualquer espécie, 

prestando os esclarecimentos necessários, determinando prazo para a correção das falhas; 

10.6. Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, após emissão da Nota Fiscal, devidamente 

atestada pelo gestor do Contrato; 



 
  
 

 

10.7. Manter, arquivada junto ao processo administrativo, toda a documentação referente ao 

mesmo;  

10.8. Aplicar à empresa vencedora, penalidades, quando for o caso. 

11. DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: 

11.1. A Ata de registro de preços terá a validade de 12 meses, podendo ser firmado 

contrato/empenho para contratação dos itens registrados em ata durante este período.  

12. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA: 

12.1. O gerenciamento da Ata referente a esta solicitação caberá a Secretaria Municipal de 

Educação de Floresta do Araguaia - PA.  

13. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

13.1. A ata de registro de preços poderá ser usada por todos os órgãos da administração pública, 

desde que autorizado expressamente pelo órgão gerenciador, observando o disposto na 

legislação.  

14. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

14.1. Para a contratação em tela será formalizada em Contrato Administrativo, estabelecendo em 

suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, 

empresa considerada vencedora. 

14.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato será 

estabelecido no momento de solicitação de contratação da empresa vencedora do certame. 

14.2.1. Os contratos firmados poderão ser prorrogados nos termos do artigo 57 da Lei n° 

8.666/93 e alterações vigentes. 

14.3. O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da ata, e será 

definido conforme critérios e disponibilidade orçamentária do mesmo, não cabendo a 

beneficiaria da ata exigir imediata contratação dos itens licitados, assim como a quantidade 

a ser contratada.  

15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

15.1. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando a empresa ter executado prestação de serviços 

compatíveis com os que estão sendo propostos, em características e quantidades, vedado 

a apresentação de atestado genérico (sem quantidades expressas). 

15.1.1. Em caso de atestado de pessoa jurídica de direito privado, constar assinatura do 

responsável pela informação, com firma reconhecida em cartório. 

16. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

16.1. Cabe a CONTRATANTE a seu critério, exercer ampla, e restrita e permanente fiscalização 

dos serviços prestados, sem prejuízo da obrigação da contratada fiscalizar seus 

empregados, prepostos ou subordinados podendo o fiscal do Município rejeitar no todo ou 

em partes os serviços julgados que não atendam o especificado contrato.  

16.2. O licitante ao apresentar proposta para a licitação, automaticamente aceita integralmente 

todos os métodos e processo de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela 

contratante; 



 
  
 

 

16.3. A existência e atuação da fiscalização da contratante em nada restringem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à perfeita 

execução dos seus serviços, suas consequências e suas implicações próximas ou remotas; 

16.4. Para o efeito de emissão de fatura à contratante confirmará realização dos serviços, no 

último dia útil do mês, por meio de relatório permitido pela Administração; 

16.5. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da 

empresa contratada.  

17. PENALIDADES: 

17.1. Em caso de erro de execução do contrato, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante ou a 

Contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei e nos termos do contrato acertado 

entre as partes.  

18. DO VALOR: 

18.1. O valor total máximo proposto para a cobertura das despesas com as contratações será de 
R$ 181.433,28 (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte oito 
centavos), valor médio alcançado nas pesquisas de preços efetuadas junto às empresas do 
ramo do objeto.  
 

19. DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

19.1. As despesas serão pagas com os recursos próprios, e por se tratar de Sistema de Registro 

de Preços (SRP) a indicação orçamentária será feita no momento de lavratura do contrato.  

20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

20.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação de nota Fiscal 

discriminada de acordo com a ordem de serviços comprobatória de entrega assinada pelo 

responsável de fiscalização do contrato.  

20.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra 

qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número 

da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

20.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias 

com suas regularidades fiscal e trabalhista. 

 

Floresta do Araguaia – Pará, em 29 de novembro de 2022. 

 
 
 

 
_____________________________________ 

DANILA BOTELHO DOS SANTOS 
Secretária Mun. de Educação 

 
 


