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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto deste instrumento a AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, DO TIPO 

CAMIONETE PICK-UP, FABRICAÇÃO NACIONAL, DIESEL 4X4 CÂMBIO MANUAL, 

conforme especificações, quantitativos e condições constantes do Termo de Referência. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1.  A pressente solicitação da referida aquisição de veículo novo, do tipo camionete pick-up 

destina- se a suprir a demanda de transporte desta Casa Legislativa, a qual se faz necessária com 

a fixação da resolução nº001/20219 de 09 de outubro de 2019, que fixa o número de 15 (quinze) 

Vereadores para compor a Câmara Municipal de juruti, cujo somente um único veículo não é 

capaz de suprir as demandas de todos os Parlamentares. 

2.2.  O veículo tipo caminhonete 4x4 é necessário, tendo em vista as dificuldades das estradas, 

que são normalmente de terra, com estado de regular a ruim, bem como o trânsito pelas estradas 

e os acessos as comunidades.  

 3.0 OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

3.1. Efetuar a entrega do veículo em perfeito estado, de acordo com as especificações constantes 

no presente Edital e neste Termo de Referência, dentro do prazo apresentado na proposta pela 

empresa licitante vencedora; 

3.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega do veículo. Não será aceito o produto 

que estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer 

pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do 

objeto contratado; 

3.3. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas, instalação e funcionamento do veículo 

novo, disponibilizando todos acessórios necessários funcionamento e uso do mesmo; 
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3.4. Dar ciência a Câmara Municipal, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 

verificar quando da entrega dos veículos; 

3.5. Responder por todas as despesas relativas a tributos e quaisquer outras que forem devidas, 

referentes ao objeto; 

3.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a este órgão 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; 

3.7. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) 

que sejam compatíveis com o regime de direito público; 

3.8. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal; 

3.9. Comprovar a Assistência Técnica autorizada no Estado do Pará, prestada por empresas 

credenciadas junto ao Fabricante do veículo, mediante prospecto, site de internet ou outros meios, 

contendo a rede de serviços autorizados. Essa assistência técnica será prestada durante todo o 

período de garantia do veículo; 

4.0. Obrigações da Contratante 

4.1. Receber o veículo e verificar se está de pleno acordo com as especificações definidas neste 

Edital e no Termo de Referência Anexo; 

4.2. Rejeitar no todo ou em parte, o veículo que a licitante vencedora entregar fora das 

especificações deste Edital; 

4.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da licitante vencedora; 

4.4. Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer

 irregularidade manifestada na entrega do veículo; 

4.5. Aplicar penalidades à licitante vencedora, por descumprimento das condições estabelecidas 

neste Edital; 

4.6. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, de acordo com as condições de preços e prazos 

estabelecidos neste Edital. 

5.0 DO PAGAMENTO 
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5.1. Fornecido o veículo, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega no Setor de 

Compras a nota fiscal / fatura emitida (s) para fins de liquidação e pagamento; 

5.2. O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contado da data de recebimento do veículo com nota fiscal/fatura, mediante ordem 

bancária, emitida através do Banco do Brasil, creditada em conta corrente da licitante vencedora, 

que deverá ainda anexar as certidões de regularidade junto ao INSS e FGTS. 

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma Das 

situações especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 

financeira; 

5.4 Atestação pela Câmara Municipal, com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, 

da nota fiscal emitida pela licitante vencedora; 

6.0 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

6.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato originado deste processo 

licitatório será realizado pelo Fiscal de Contrato designado pela Contratante para este fim; 

7.0 Do Prazo da Vigência do Contrato 

7.1 O contrato referente terá a vigência de 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 itens II da Lei 8.666/93, se houver interesse de 

ambas as partes. 

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

10.1- Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte os serviços inapropriados; 

10.2. O serviço será acompanhado e fiscalizado por Servidor competente, pertencente ao quadro 

funcional da Câmara e devidamente designado para tal fim, Servidora FERNANDA 

RODRIGUES DE ALMEIDA. 

10.3. O servidor (a) que acompanhará e fiscalizará o fornecimento do objeto, que apresentará à 

contratante, relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na execução contratual, 

sendo sua responsabilidade efetuar o atesto acerca do recebimento do objeto. 

10.4. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa 

contratada. 
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8.0 PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMAÇÃO DE PREÇO 

MÉDIO: 

 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO UNID QTD. VALOR 
UNIT 
MÁXIMO 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 

01 AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, DO 

TIPO CAMIONETE PICK-UP, 

FABRICAÇÃO NACIONAL, DIESEL 4X4 

CÂMBIO MANUAL. 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA -  VEICULO 

CAMINHONETE 4X4 CABINE DUPLA – 

(DIESEL) nova, 0 km, não inferior a 2022, 

correspondente à data da emissão da nota fiscal 

e da linha de produção comercial, carroceria 

inteiriça produzida em aço e original de fábrica, 

com 04 portas laterais, pneu de estepe 

localizado fora do compartimento de cargas, 

(na parte inferior externa da carroceria do 

veículo), em cor sólida e com características a 

seguir: 

VEÍCULO PICK UP: -  Tipo Caminhonete, 

novo, 0 Km (zero quilômetro), Tração 4x4, 

Cabine Dupla, carroceria com 4 (quatro) portas 

laterais, sendo 02(duas) portas laterais 

dianteiras (motorista e passageiro) e 02(duas) 

portas laterais traseiras (dos lados do motorista 

e do passageiro, respectivamente), Direção 

Hidráulica, Motor Diesel, Número de Cilindros 

4, Ar condicionado com garantia de fábrica, 

Capacidade para 05 (cinco) pessoas, Cor sólida 

branca ou prata. Ano/Modelo: 2022/2023. 

DADOS TECNICOS: - MOTOR DIESEL- 

Tração 4x4 - Potência líquida máxima não 

inferior a 190 cv - Torque liquido Máximo não 

inferior a 50 Kgfm - Velocidade máxima não 

inferior a 190 km/h – Transmissão – manual ou 

automática, mínimo de 06 (seis) marchas à 

Unid 01   
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frente e 01 (uma) a ré. Capota. Medidas 

mínimas: Comprimento mínimo: 5,00m, 

Largura mínima (sem retrovisores): 1,80m, 

peso mínimo: 2000 kg, Capacidade mínima do 

tanque de combustível: 84 litros.  

EQUIPAMENTOS: - Segurança – Freios ABS, 

cintos de três pontos para todos os ocupantes, 

faróis com refletores duplos, travamento central 

das portas, Airbags frontais, Encosto de cabeça 

para todos os ocupantes, repetidores laterais das 

luzes de direção, desembaçador de vidro 

traseiro. 

EQUIPAMENTOS: - Conforto – Ar – 

condicionado, Ar quente, banco do motorista 

com ajuste de altura, ajuste de volante em 

altura, controle elétrico dos retrovisores, banco 

traseiro rebatível, destravamento interno da 

tampa de abastecimento, zonas de ar-

condicionado: 1, direção assistida, apoio de 

braços para o motorista, ajuste do volante em 

profundidade, rodas de liga leve, luz na porta –

luvas, alças de segurança no teto. 

EQUIPAMENTOS: - ACESSORIOS 

MÍNIMOS: - Jogo de tapetes de borracha - 

Chapa protetora do motor e Carter; engate para 

reboque; rádio am/fm cd player multimídia, 

com entrada para usb, Conexão Bluetooth, 

computador de bordo, emplacamento e 

licenciamento incluso; garantia mínima de 12 

meses, sem limite de quilometragem 

ferramentas e acessórios obrigatórios exigido. 
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