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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO.
1 .1   REGisTRO  DE  pREcO  PARA A  FUTURA  E  EVENTUAL AQuisieAO  DE vElcuLO
0KM TIP0 CAMIONETE 4X4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO D0 MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA/PA.

1.2 ltens:

®

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.

01

CAMloNETE  0km;   ano  2021,  4x4

Unidade

`   --1:--_I ,.\motor minimo de 2.0; motor 2.8 //Tros
de  quatro  cilindros;  200 cv;  a  3.600 /`
rpm;     51      kgfm,     a     2.000     rpm; ~--\,01

transmissao    automatica    de    seis
velocidades e tra?ao integral; airbag
duplo;  freios  ABS  com  EBD;  aleria
de colis5o frontal;  aleria de saida de
fa.Ixa;   controles   de   estabilidade   e
tra?ao;   luz   de   posigao   em   LED;
alerfa de piessao dos pneus;  rodas
aro     18;     sensor     de     chuva     e
Iuminosidade;            ar-condicionado.,
assistente   de   partida  em   rampas;
controle  de  velocidade  em  declive;
diregao         el6trica         progressiva;
retrovisor      interno      eletrocr6mico;
retrovisores           externos           com
rebatimento   el6tr.loo;   sensores   de
estacionamento dianteiros e traseiro.,
parfida   remota;   sistema   multimidia
com  tela  sensivel  ao  toque  de  no
minimo oito polegadas; Android Auto
e Apple Carplay;  bancos em  couro;
sistema Onstar.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 A contratagao se faz necessaria para atender as necessidades do GABINETE DO
PREFEITO   DE   IPIXUNA  DO   PARA/PA  na   locomogao  dos  funcionarios  durante
realizagao de atividades especificas.

2.2  Sugerimos  a  realizagao  de  licitagao,   na  modalidade  Pregao  Eletr6nico,   para
Registro de  Pregos,  haja vista que a contratagao agora solicitada enquadra-se  nas
hip6teses do art. 3°, inciso lv do Decreto n° 7892/2013, visto a dificuldade de se definir
o  quantitativo  ideal  a  ser  adquirido,  e  sendo  possivel  surgirem  necessidades  de
pedidos posteriores.

2.3  Considerando  a  grande  demanda  de  utilizagao  desse  material/produto  e  ao
mesmo tempo a necessidade de controle e racionalizagao do gasto pdblico, o Registro
de  Pregos apresenta-se como ferramenta comprovadamente eficiente na busca por
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melhores  pregos,  mantendo-os  registrados  para  uma futura e  eventual,,co'ntratagaQ
conforme a necessidade e disponibilidade de recursos orgamentarios.

3. PRAZOS, LOCAL E CONDIC6ES DE ENTREGA

0

•/; cfe.?
3.1  A entrega dos materiais de limpeza devera ser de forma unica, dd
Contratante  em  no  maximo  30  (trinta)  dias  tlteis  contados  ap6s  o  r€
solicitagao.

acord
ento  da

3.2 A entrega dos materiais, sera na sede da prefeitura Municipal de lpixuna do Para,
no horario das O8hoomin ate as 12hoomin.

3.3  Durante  a  entrega,  sera  conferido  o  veiculo,  verificando-se  especialmente  a  as
descrigao para verificar se atende este TR.

3.4  0  bern  poderao  ser  rejeitados,  quando  em  desacordo  com  as  especificag6es
constantes neste Termo Referencia e na proposta, devendo ser substituido no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da notificagao da Contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicaeao das penalidades.

3.5 0s bens serao recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento  provis6rio,  ap6s a verificagao da qualidade,  quantidade e consequente
aceitagao mediante termo circunstanciado.

3.5.1  Na hip6tese de a verificagao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida
dentro do prazo fixado,  reputar-se-a como realizada,  consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.6 0 recebimento provis6rio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

4 - PRAZO DE GARANTIA
4.2. 0 VEICULO de que trata o presente Termo de Refetencia deverao ter a garantia
minima de 03 (TRES) anos, quando nao houver referencia especifica.

5 - OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE
5.1. Receber o objeto no prazo e condig6es estabelecidas no Edital e seus anexos.

5.2.  Verificar minuciosamente,  no prazo fixado,  a  conformidade dos  bens  recebidos
provisoriamente com as especificag6es constantes do Termo de Referencia,  Edital e
da proposta, para fins da aceitagao e recebimento definitivo.

5.3.    Comunicar    a    Contratada,    por    escrito,    sobre    imperfeig6es,    falhas    ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido.

5.4.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigag6es da  Contratada,  atrav6s
de servidor especialmente designado.

5.5.  Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
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5.6.  A administragao  nao  respondera  por quaisquer compromissos  assumidos  pela
Contratada com terceiros,  ainda que vinculados a execugao do  presente Termo de
Referencia, bern como por qualquer dano causado a terceiros em decortencia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.7.  Comunicar em tern  habil,  por e-mail ou telefone,  a Contratada,  a quantidade de
materiais a serem fornecidos, em solicitag6es assinadas pela autoridade competente.

5.8.  Indicar formalmente, o gestor para acompanhamento da execugao contratual.

6 - OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigag6es constantes do Edital, Termo de
Refetencia  e  sua  proposta,  assumindo  como  exclusivamente  seus  os  riscos  e  as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto.

6.2.  Comunicar  a  Contratante,  no  prazo  maximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, por escrito, com a devida comprovagao.

6.3.   Manter  durante  toda  a  execugao  do  contrato,   em   compatibilidade  com   as
obrigag6es assumidas,  todas as condig6es de  habilitagao e qualificagao exigidas na
licita9ao.

6.4.  Correrao  por  conta  da  Contratada  todas  as  despesas,  enfim  todos  os  custos
diretos  e  indiretos,  tais  como:  impostos,  fretes,  transporfe,  despesas  trabalhistas,
previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugao do objeto
desse termo.

6.5. A Contratada esta obrigada a executar o objeto desse termo, atraves de pessoas
id6neas,   com   capacitagao   profissional   necessaria   ao   cumprimento   do   mesmo,
assumindo   total    responsabilidade    por   quaisquer   danos    ou    faltas    que    seus
empregados, no desempenho de suas fung6es respectivas, causem a Contratante.

6.6. Responsabilizar-se pelas operag6es de transporte, carga e descarga.

6.7.  Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  lhe  forem  solicitados  pela  Contratante,
atendendo prontamente todas as reclamag6es.

6.8. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais.

6.9.  Substituir  os  materiais/produtos  objeto  deste  Termo  de  Referencia,  que  por
ventura   forem   entregues   a   Contratante   com   defeito   de   fabricaeao   ou   que
apresentarem    qualquer    alteragao    de    quantidade,    validade,    vicios,    defeitos,
incorreg6es, num prazo maximo de 02 (dois) dias dteis.

6.10.  Entregar  o  veiculo  contratados  de  forma  parcelada,  conforme  solicitagao  da
Contratante via fax ou  e-mail,  embalados  adequadamente,  separados  por item  nas
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nformidade  com  as
especificag6es contidas no Edital e seus anexos, e no casode nao ser o fabricante,
respondera,    solidariamente   e    preferencialmente    pelos   vi6fo§ A de   qualidade   e
quantidade que os tornem impr6prios ou inadequados ao uso a que se destinam ou
lhes diminuam o valor.

6.12.  Fica  a  Contratada  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condig6es  contratuais,  os
actescimos ou supress6es que se fizerem  necessarios,  ate o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7 -CONDIC6ES, FORIVIA E PRAZO DE PAGAMENTO
7.1. 0 pagamento sera feito com recursos pr6prios;

7.2. Os pagamentos sefao realizados mediante apresentagao de nota fiscal, contendo:

a) data da emissao;
b)  estar enderegada  a SECRETARIA MUNICIPAL  DE  EDUCACAO  DO  MUNICIPIO
DE SOURE ou aos Fundos de acordo com a requisigao;
c) valor unitario;
d) valor total;
e) a especificagao dos produtos;
f) apresentar a  Nota  Fiscal eletr6nica em original ou a nota fiscal/fatura em  primeira
via Original.

7.3.  0  Gestor  do  contrato  somente  atestafa  o  recebimento  do  objeto  e  liberara  a
Nota(s)  Fiscal  (s)  para  pagamento  quando  cumpridas  pela  Contratada,  todas  as
condig6es pactuadas.

7.4. Cada pagamento somente sera efetuado ap6s a comprovagao pelo contratado de
que se encontra em dia com suas obrigag6es  para com o sistema social,  mediante
apresentagao das Certid6es Negativas de Debito com o lNSS, com FGTS e a Certidao
Municipal.

7.5. 0 pagamento sera feito de forma parcelada, conforme as quantidades solicitadas
e entregues dentro do mss.

8 - CUST0 ESTIMADO
8.1.  0 valor global estimado para a contratagao 6 de sera obtida conforme pesquisa
mercadol6gica.

8.2.  Nos  valores  contratados ja  deverao  estar  incluidos  todos  os  custos  diretos  e
indiretos, inclusive frete para entrega, quando necessario, dos itens solicitados.

9 - PENALIDADES
9.1 -Pela inexecugao contratual, atraso injustificado na execugao do contrato, sujeitara
a Contratada,  al6m das cominag6es legais cabiveis,  a multa de mora,  graduada de
acorda com a gravidade da infragao, obedecida os seguintes limites maximos: a) 10%
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total  da
obrigagao; b) 0,3% (ties d6cimos por cento) ao dia, ate o trigesjmodia de atraso, sobre
o valor da parte do fornecimento nao realizado; c) 0,7% (sete d6cimos por cento) sobre
o  valor  do  fornecimento  nao  realizado,  por  cada  dia  subsequente  ao  trig6simo.  d)
suspensao temporaria do direito de participar em licitagao e impedimento de contratar
com a Administragao Pdblica, por prazo nao superior a 05(cinco) anos; e) declaragao
de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administragao  Ptlblica  enquanto
perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punigao  ou  ate  que  seja  promovida  a
reabilitagao,   perante   a   pr6pria   autoridade   que   aplicou   a   penalidade,   que   sera
concedida   sempre  que   o   contratado   ressarcir  a  Administragao   pelos   prejuizos
resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.

9.2.  A  multa  sera  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos,  ou  ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.3.  Qualquer das  penalidades  aqui  previstas e  aplicadas  sera  registrada junto  aos
Orgaos Competentes.

io -viGENciA DA ATA DE REGisTRO DE pREeos
10.1.  0 prazo de vigencia desta Ata de  Registro de  Pregos,  objeto deste Termo de
Refetencia, e de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicagao.

10.2. Os servigos e o fornecimento dos materias deverao iniciar-se ap6s a assinatura
do contrato, conforme demanda da Contratante.

11  -RESPONSAVEL PEL0 TERMO DE REFERENCIA
0 resposavel pela elaboraeao do Termo de Referencia e a (o) Chefe de Gabinete.

lpixuna do Para/PA, 01  de novembro de 2021.
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