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PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018-01 PMA 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- OBJETO: 

 

Aquisição de um veículo hatch 0 km para atender às necessidades do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS, do Município de Anapu – PA conforme especificações no anexo I - Termo de 

Referência. 

 

2. DESCRIÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS. 

            

2.1 A proposta deverá ter a descrição dos produtos, quantidades e os valores unitários e valores totais, validade das 

propostas. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE V. MÉDIO UNITÁRIO  
V. MÉDIO 

TOTAL  

01 VEÍCULO HATCH QUATRO PORTAS ZERO QUILOMETROS. 1,000 UNIDADE      46.150,000 46.150,00 

  

Especificação : Zero quilômetros veículo de passeio-ano fabricação, no 
mínimo 2017/2018 Tipo "Automóvel" Capacidade: 05 (cinco)lugares Para-
choque compatíveis Pneus radiais, compatíveis com o veiculo; Com 
04(quatro)portas; cor preta Motorização; - Potencia Mínima 1.0 (dois ponto 
zero),ou acima Alimentação: Gasolina ou Etanol (Total Flex);Cambio Manuel 
de 5(Cinco) velocidades a frente e 1 (Uma) e ré; Itens de segurança: Direção 
Elétrica com regulagem de açtura e profundidade freios dianteiros e traseiros 
ABS com EAD e discos nas 04 rodas, freio de mão elétrico; Airbs duplo; 
protetor de Carter instalado;Travas Elétricas e vidros manual (trazeiros) 

portas; Alarme com imobilizador eletrônico; Cinto de segurança, dianteiro e 
traseiro; Macaco hidráulico, triangulo de sinalização e demais equipamentos 
exigidos pelo código Nacional de Transito vigente. Itens de conforto: Jogo de 
tapete compatíveis com o padrão do veículo; Iluminação interna: 
Desembaçador de vidros, dianteiro e traseiros; Som, - GPS, Sinec Mydia 
Sistem (USB, CD, MP3, RADIO E BLUTOOTH).Retrovisor Elétrico.         

    Total : 46.150,00 

 

3. JUSTIFICATIVA  

 

3.1. Os veículos especificados neste Termo de Referência, serão adquiridos visando como objetivo suprir as demandas de 

serviços no que concerne à crescente demanda de suas atribuições, utilizando os veículos para atender as demandas do 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Considera-se também, que a frota utilizada para 

assegurar a continuidade e melhoria são veículos emprestados de outras secretarias, os veículos a serem adquiridos serão 

específicos ao Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

3.2. Tendo como pontos relevantes às condições previstas de uso desse veículo, quais sejam, os de realizar atendimentos 

nos centros urbanos e zona rural deste município, atendendo assim com assiduidade, e deslocamento em centros urbanos, 

e trafegar em rodovias e/ou estradas intermunicipais e interestaduais de acordo com a demanda do Fundo Municipal de 

Assistência Social. 

 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (Art. 3º, II - Lei nº 10.520/2002) 

 

08. Fundo Municipal de Assistência Social 

 

807. Fundo Municipal de Assistência Social 

 

08.122.0037.2.027 Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social  

  

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanentes. 

 

5. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.  
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5.1. O fornecimento do veículo será efetuado, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a 

partir do recebimento da autorização de entrega e deverá ser recebido na sede da Prefeitura Municipal de Anapu/PA, 

Avenida Getúlio Vargas n° 98 centro, de segunda-feira a sexta-feira no horário das 08:00 às 14:00 horário de expediente. 

Os veículos deverão ter garantia mínima de fábrica de 01 (um) ano.  

 

5.2. Deverão ser entregues emplacados, licenciados e pronto para uso.  

 

5.3. Deverá conter todas as normas para rodagem do DETRAN 

 

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

 

6.1. O veículo será recebido:  

 

6.2. Provisoriamente. A partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do 

edital, no termo de referência e da proposta, no período máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento 

do objeto pelo Setor de Compras.  

 

6.3. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital no termo de 

referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.  

 

6.4. A SEMAS rejeitará, no todo ou em parte a entrega em desacordo com as especificações técnicas exigidas. 

 

devolverá a 2ª via ao responsável supracitado, por meio do condutor do veículo.   

 

7. DA FORMA DE PAGAMENTO.  

 

5.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal devidamente atestada 

dos itens requisitados. A nota fiscal deverá ser eletrônica e indicar o número do banco, agência e conta corrente, para 

emissão da respectiva ordem bancária de pagamento.  

 

7.2. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, 

para verificação da situação da contratada em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas também no 

processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.  

 

7.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão devolvidos à contratada 

para as correções necessárias, não respondendo a contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação 

dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da contratada.   

 

8. FISCALIZAÇÃO.  

 

8.1. A gestão financeira será exercida pela Secretária Municipal do Fundo Municipal de Assistência Social e a fiscalização 

do cumprimento será exercida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal, que atuará como Gestor, a quem competirá 

dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do e de tudo dará ciência à Administração.  

 

8.2. 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 Administração 

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

6.3. O fiscal do 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.  

 

9. DAS OBRIGAÇÕES:  

 

9.1 DO (A) FORNECEDOR (A)  
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9.1.1. Efetuar a entrega do objeto da licitação nas condições estipuladas, no prazo e local indicados nas autorizações de 

entrega da Secretaria Municipal de Assistência Social, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 

acompanhado da respectiva nota fiscal;  

 

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078, de 1990);  

 

9.1.3. O dever previsto no subitem anterior implica, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou 

reconstruir, às suas expensas os materiais em caso de avarias ou defeitos; Atender prontamente a quaisquer exigências da 

SEMAS, inerentes ao objeto da presente licitação;  

 

9.1.4. Comunicar a SEMAS, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

 9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

 

9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar 

qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;  

 

9.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 

fretes, seguros, deslocamento etc....  

 

9.1.8. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do setor de Compras acompanhar a execução do contrato, 

prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.  

 

9.2. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  

 

9.2.1. Receber provisoriamente o(s) objeto(s) disponibilizado(s).  

 

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;  

 

9.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado 

(compras);  

 

9.2.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

10. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS.  

 

10.1. Aplica-se o disposto na Lei 8.666/93, no edital e minuta do contrato. 

 

 

 

Anapu/PA, 12 de dezembro de 2018. 

 

 

 

AMANDA ANTÔNIA COSTA RIBEIRO  
Secretária Municipal de Assistência Social  
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