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TERMO DE REFERÊNCIA

I
1.1. O presente Terrno de Referência tem por objeto a Sistema de registro de préçó para cóntrataçâó dê

empres:r para locação de veículos leves e utilitários para atender diversas secretarias e fundos do

Município de Eldorado do Caraiás.

O Município de Eldorado do Carajás tem uma grande extensão territorial o município dispõe em sua frota de

veículos Ieves, outrora em número insuficiente quando da necessidade de abrir várias frentes de trabalho para

ãféndefás demândas, osveÍculos são negessários pârã tránsporte de servidores, entre outros máférÍáis párâ á

finalidade descrit4 podcndo ainda até transportar equipamcntos que é a neeessidade do eaminhão tipo €arga

- seca para tal, necessário se faz a contratação de caminhões veÍculos utilitários e veículos leves para suprir as

tarefas.

Também serão realizados outros serviços não especificados anteriormente, quando os quâis atendam as

Íinalidades e objetivos da correta e eÍiciente realização de serviços com fim ao atendimento. Também são

necessários diversos párá átuár iunfo com diversâs secrétárÍas que compõem éssá ádminÍsfração sendo que

alguns deles em forma de urgêncÍa.

Conforme iustificada as necessidades descritas para atendimento do interesse público, para tal, necessário se

faz a contratação dos serviços. Dessa forma, o objetivo principal é manter os bons funcionamentos das

atividades dos agentes públicos no intuito de atender os munícipes deste município em segurança da

população que as utilizam.

Secretáúa Municipal de Admfuistrãçâo:

A pres€nte aquisição se iustifiea faee à neeessidade dos veíeulos, se faz neeessári,o para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Administração, bem como todas as secretarias que estão vinculadas

(Sec. Mun. De Obras; Sec. Mun. De Urbanismo e Des. Econômico; Sec. Mun. De Esportes; Sec. Mun. De

Agricultura), bem como seus respectivos departamentos, garantindo assim um bom trabalho prestado para a

população do Município, que essa administração tem como intuito de oferecer um serviço de qualidade,

agilidade e precisão para a comunidade, sendo en/idenE a necessidãde dessa prest:ição dos seerviços para

garantirrnos assim um melhor atendimento aos munkipes. Podemos afirmar que a futura locação de veíeulos

leves e utilitários e imprescindível para regular o funcionamento destas secretarias, bem como todas

vinculadas a esta administração, para suprir as necessidades e dar atendimento, de forma satisfatória, à

população, contribuindo assim para o melhor desempenho das atividades dos funcionários públicos. Iustifica-

se a demanda e quantidade dos veículos em razão do aumento da estimativa da prestação de serviços face em

relação ao ano anterior, onde o quantifatlvo esfimadô, não supriü satisfatoriaÍnenfe esta ãdministração,

restando preiudieada a eficáeia de algumas ações realizadas no interess€ públieo da munieipalidade. Trata-s€
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de uma contratação estratégica para a administração Municipal, uma vez que os objetivos desta jusüficativa

são utilizados diariamente de forma constante, e sua interrupção pode ocasionar grandes percas para a

comunidade em geral.

Secretaria Municipal de Saúde:

Sabe-se que o municÍpio de Eldorado do Carajás vem trabalhando para melhorar a qualidade dos serviços de

saúde oferecidos à população, procurando atender com qualidade a população eldoradense e atender à

demanda crescente por estes serviços, aprimorando cada vez mais o sistema oferecido à população.

Nêste aspecto, â contratação iustifica-se mediante a necessidade de veículos para o transporte de pacientes,

sob pena de prefuízos de grande monta à Rede Municipal de Saúde; levando-se em consideração os

deslocamentos a de pacientes e seryidores paÍa reaLiTÀção de servÇos inerentes àls coordenações AtenÉo

Primária, Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária, CAPS e HMEC. Tal contratação tem a finalidade de atender

.-- à demanda da Secretaria Municipal de Saúde, no funcionamento do Tratamento Fora de Domicilio - TFD de

pessoas usuárias do Sistema Único de Saúde - SUS. A Locação dos veículos se dá pela necessidade de

transporte e locomoção dos pacientes de tratamento fora de domicilio entre hospitais da rede pública

Municipal e Estadual, garantindo assim, integridade púis se trata-se de um serviço essetcial, confínuo e

ininterrupto, não podendo, portanto, sofrer descontinuidade-

Secretaria Municipal de Educação:

Justifica-se a presente aquisição de locação de veículos leves que são de caráter essencial para as tarefas

rotineiras da Secretaria Municipal de Educação, sendo elas extremamente necessárias para a manutenção e

qualidade no atendimento. Considerando que o Íluxo das atividades próprias da aludida secretaria e seus

depârtâmentos, onde não dispõe de frota própria de veículos ern função da relação custo/beneficio não se

mostrar vantaiosa- Considerando, no entanto, que diversas atividades do planejamento da mesma, necessitarn

de transporte ágil e rápido para a execução e viabilização de sua logística, e, consequentemente, dependem do

- uso de veículo para tal. A contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de

veículos, sob demanda, proporciona maior agilidade aos trabalhos, e, consequentemente, o atingimento das

metâs estabelecidas no planejamento, do qual abrangem atividades tanto na área de zona urbana quanto

rural, com a finalidade de ofertar uma maior qualidade no ftrxograma estabetecido e curnprimento dos

obietivos inerentes.

Secretaria Municipal de Assistência Social:

fustifica-se a contratação de Pessoa ]urídica especializada na Locação de Veículos Leves, para suprir às

necessidades dos Serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, como: Serviços Sócio

assistenciais voltados a Crianças, Adolescentes e Pessoas ldosas, Conselhos e Serviços de Proteção Social

Básica e Especial, Centros de Referência dê Assistência social - CRAS I, bem como as ações do CÂDÚNICO e

outros Programas e Proietos do Sistema Único de Assistência Social- SUAS. Considerando que a secretaria

desenvolve Ações da Equipe Volante do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS nas comunidades
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de dificil acesso de zona Rural, atendendo uma média de público de 300 pessoas em cada ação; considerando

que se faz necessário à visita in loco da equipe técnica para execução dos Serviços, visitas Sócio assistenciais e

visitas para atender as demandas do Programa Criança Feliz.

3.1, Menor preço por item, nos termos da lei na 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nq 10.024, de 20 de

setembro d,e 20L9, do decreto ne 7.746, de 05 de lunho de 2012, do decreto n" 8.538, de 06 de outubro de

2015, decreto 7892, decreto ns 9.488/18 aplicando-se, subsidiariamente, a lei na 8.666, de 21 de iunho de

1993, e as exigências estabelecidas neste edital. Lei complementar np 123/06 e 747 /ZOl4, subsidiariamente,

pela lei na 8.666/93 e demais legis]ação, sob as condiçóes estabelecidas neste ato convocatório e anexos.

.v 4.1. O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo

Especificação : capacidade de 14(quatro) passageiro e moturtsta, porta malos com

copacidade *ão inferior a 2BO litros, tração meeânico, câmbio manual de 5
marchas, vidros e travas elétricas, direção hidráulica ou elétrica, motorizaçõo
mínima de 1.000 CC e B0 CV, ar condicionqdo protetor de motor combustível ÍIex,
hodômetro, velocímetro e demais funcÍonalídades de alerta e ovÍsos em

Íuncionamento adequado. Com todos os itens de segurança obrígatorios do veículo,

com documentação e certificados. higienizado e em perfeito estado de

funcÍonamento. a quilometragem é livre. Tempo de fabricação máximo de 05

{cínco) anos. Ano de emplacamento não inferior a 2020 (sem motorista e sem

UANT. UNIDADEITEM DESC
84,0001 CULO TIPO PASSEIO COM 04 IQUATRO) PORTAS.VE

combustível

Especificação : com carroceria aberto, com 04 {quatro) portas,
l4(quotro) passageÍro e motorista, motorização mínÍmo de 2000 cil

capacidade de

indradas e 160

CV, combastível diesel ou flex, tração mecânica, câmbio automáüco de 6 marchas,

vÍdros e travas elétricas, dÍreção hidráulica ou elétrica, com capacidade de carga

1.ü tonelada, ar condicionado protetor de motor, hodômetro, velocímetro e demais

funcionalidades de alerta e avisos em Íuncionamento adequado' Com todos os itens

de segurança obrigatórios do veículo, com documentoção e certificados.

higienizado e em perfeíto estado de funcionamento. (sem motorista e sem

combustível

Especificação : tração mecânica, câmbio manual de 5 marchas ar conücionado
protetor de motor combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demais

functonalídades de alerta e avisos em funcionamento adequado. Com todos os itens

de segurança obrigatórios do veículo, com documentação e certificados.

higienizado e em perfeito estado de funcionamento' a quilometragem é livre.

Tempo de fobrÍcação máximo de 05 (cinco) onos. Ano de emplacamento não

108,OOO MESvnÍcuro rtpo cAMI0NETE TRAçÃ0 4x4 CABINE DUPLA.2

320,000 DIA3 TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMo 20 (VINTE)

PESSOAS

ln rior a 2020 sem motorista e sem combustível
24,OOO MÊSLOCAçÃO CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA DE MADEIRA,4
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Especificação : com carrocerio de madeira, 3.000 lg, carroceria de 5 metros,
direção hidráuliea. tração mecânica, cômbio manual de 5 marehas er eondieionado
protetor de motor combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demais

funcionalidades de alerta e aüsos em funcÍonomento adequado. Com todas üs itens
de segurança obrÍgatórios do veículo, com documentação e certificados.
hígienizado e em perfeito estado de funcionamento. a quilometragem é livre.
Tempo de fabricação máximo de 15 (quinze) anos. fsem motorista e sem

combustível

Especificação : com carroceria de madeiro, 3.000 kg, carroceria de 5 metros,

direção hidráulica. tração mecânica, câmbio manual de 5 marchas ar condicionado
protetor de motor combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demais

funcionalidades de alerta e avisos em Íuncionomento adequado. Com todos os itens

de segurança obrigatórias do veículo, com doeumentação e certifreados.

higienizado e em perfeito estado de Íuncionamento. a quilometragem é livre
Tempo de fabricação máximo de 15 fquinze) anos. (sem motorista e sem

combustível

Especificação : tração mecânica, cômbio manual de 5 marchas ar condicionado

protetor de motor combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demab

funcionolidades de alerta e avisos em funcionamento adequado- Com todos os itens

de seguronça obrigatórios do veículo, com documentoção e certificodos.

hÍgienizado e em perfeito estado de funcionamento. a quílometragem é livre'

Tempo de fabricdção máximo de 0S (cinco) anos. Ano de empiocomento não

200,000 DIA5 LOCAçÃO CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA DE MADEIRA

PÁCIDADE PARÁ NO MÍNÍMO 20 (vrNTE) 12,000VE CUT,O TIPO VAN COM CÁ

PESSOAS.
6

7
ln rior a 2020 SEm motorísto e sem combustível

Especificação : Com capacídade para no mínimo 40 (Quarenta) pessoas, troção

mecânica, câmbio manual de 6 marchas ar condícionddo protetor de motor
combustível Diesel, hodômetro, veloeímetro e demais funeionalidades de alerta e

avisos em funcionamento adequado. Com todos os itens de segurança obrtgatóios
do veículo, com docummtoção e certificados. higientzado e em perfeito estodo de

funcionamento. o quilometrogem é livre. Tempo de fabricação máximo de 10 (Dez)

MÊs12,000

I
anos. sem motorísto e sem combustíve

VE CULO TIPO ONIBUS

Especificação : Com capacidade para no mínimo 40 (Quarenta) pessoas, tração

mecânica, câmbio manual de 6 marchas ar condicionado protetor de motor
combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades de alerta e

avisos em funcionamento odequado. Com todos os itens de segurança obrigatórios
do veículo, com documentação e certificados. higienizado e em perfeito estado de

furtcionumento. a {luilofirctrdger é iivre. Ternpo de fubricação náximo de 10 (Dez)

220,OOO DIA

onos
'sem moto rÍsta e sem combustível

Especificação : Com capacidade para no mínimo 24 (vinte e quatro) pessoas, tração

mecânica, câmbio manual de 5 marchas ar condícionado protetor de motor
combustível Diesel, hodômetro, velocímetro e demais funcionalidades cle alerta e

avisos em funcionamento adequado. Com todos os itens de segurança obrigatóios
do veículo, com documentação e certiJicados. higienizado e em perfeito estado de

fttncíonamento. a quilometragem é livre Tempo de fabricoção máxímo de 05

(crnco) anos

5. PRAZo, rORMA E LocAL DE liN'fRriGA Dos PRODU'IoS/EXECUçÃo Dos SERVIçOS.

50,000 DIAI
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5,1, Os Veículos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de compra/serviço

espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município;

5.2. A CONTRÂTADA deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 24 horas.

5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e

administração do contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade

Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recehidos

depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as

especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos

agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte

.-- não seiam satisfatórias;

5.5, O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

S.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e/ou

serviços com a especificação.

5,5,2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente

aceitação.

6.1, Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução dos serviços.

6.2, A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do obleto e quantidade

discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada,

- ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser

renovadas no prazo de seus vencimentos.

7.1- O Prazo de Vigência será de até l2(doze) meses' a partir de sua data e assinaturas

prorrogáveis nos termos da legislação Vigente.

8.1. A qualidade dos veículos para a prestação dos serviços deverá ser rigorosamente àquele

descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro

diverso daquele com a entrega de no prazo de 24 horas, devendo ser entregues na secretaria

solicitante.
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A,2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais,

comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza'

8,3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e

especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de ordem de

compra/requisição do Setor solicitante.

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários,

comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de

pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando

solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de

.-- Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem

reclamações trabalhistas contra a Contratante,

8,6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e

Previdenciárias.

8.7, Proüdenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer

empregado cuja permanência seia por ela considerada inconveniente'

B.B. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no

desempenho dos serviços obieto do presente Contrato.

8.9. Manter, na direção dos serviços, representânte ou preposto capacitado e idôneo que a

represente, integralmente, em todos os seus atos.

- 8.10, Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão

de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE

a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

8,13, Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados

segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;

8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção,

durante o prazo de execução dos serviços;

8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;
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8.16. Indenizar quaisquer danos ou preiuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou

omissão no fornecimento do presente Contrato.

8,17, Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitâdos pela Conrratante.

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso,

com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

9,4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a

Confratada, bem como seiam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

- prestação.

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela

Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

1O.1. A disciplina das infrações e sançôes administrativas aplicáveis no curso da licitação e da

contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Eldorado do Carajás, 21 de outubro d,e 2022.

Fabio dos Leal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÁçÃO

Nascimento Macedo
MUNICIPAL DE EDUCA

Franci da Rocha Santos
SECRETARIA MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL
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