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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA. 
PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2021 - PMSFA/MT. 

 

1. DO OBJETO 

 
1 – Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO CATEGORIA SUV; ZERO QUILÔMETRO, ANO 
2020/2021, COR PRETA, 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, 4X4 E 4X4, MOTOR DIESEL. 
 
1.2 – O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer as 
características mínimas do objeto da presente licitação que se constitui na 
aquisição de um veículo novo (zero km). 

 
 1.3 - Os requisitos mínimos para o veículo a ser adquirido pelo gabinete 
encontram- se no quadro abaixo: 

                      
ITEM 

QUANT 
 

UNID. 
ESPECIFICAÇÕES DO 
EQUIPAMENTO E BENS 

VALOR 
UNT 

VALOR 
TOTAL 

COD. TCE 

 
01 

 
01 

 
UNID 

Veículo tipo categoria 
SUV; zero quilômetro, ano 
2020/2021, cor preta, 04 
portas, tração 4X2, 4X4 e 
4X4 reduzida, com 
acionamento interno 
eletrônico por botão no 
painel, motor diesel 
turbinado intercooler de 
no mínimo 2,8L, 16 
válvulas, com potência 
mínima de 200CV, torque 
mínimo de 50,00kgf.m, 
protetor de cárter, câmbio 
automático de 06 
velocidades, ar 
condicionado digital, 
direção hidráulica e/ou 
elétrica, freios com ABS 
nas 04 rodas, com EBD e 
BAS, freios dianteiros com 
discos ventilados, 
controle eletrônico de 
estabilidade, airbag duplo 
frontal, airbags laterais 
e airbag de joelho de 
motorista, coluna de 
direção e banco do 
motorista com regulagem de 
altura, Sistema multimídia 
com tela de 7”, com GPS, 
TV digital, DVD, rádio, 
MP3, câmara de ré, conexão 
UBS e Bluetooth, para-sol 
do motorista e do 
passageiro com espelho de 
cortesia e luz de 
conveniência, banco do 
motorista com ajuste 
elétrico (distância, 
inclinação e altura); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$321.890,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$321.890,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

354582-2 
UF 

(cód.: 1) 
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desembaçador e limpador do 
vidro traseiro, vidros 
elétricos e sistema de 
abertura e fechamento por 
um toque com ante 
esmagamento, travas 
elétricas, retrovisores 
externos elétricos auto 
retráteis com pisca, 
dispositivos antifurto, 
barra de proteção nas 
portas, cinto de segurança 
de 03 pontas com regulagem 
de altura, luz auxiliar de 
freio, bancos de couro e 
material sintético para 05 
passageiros, porta luvas 
com chave, capacidade do 
tanque de combustível de 
no mínimo 80 litros, rodas 
de liga leve R17 ou R18, 
comprimento total 
aproximado de 4.700mm, 
alarme antifurto, 
acabamento em padrão 
madeira no console central 
com difusores no teto e 
controle de intensidade, 
estribos laterais, 
acendimento automático dos 
faróis, Start Button/Push 
Start, abertura elétrica 
do porta-malas, faróis de 
LED, com todos os 
acessórios da linha de 
produção (chave de roda, 
macaco, triângulo, 
pneu/aro, extintor de 
incêndio), além de todos 
os itens de segurança 
exigidos por lei. Garantia 
mínima de 03 (três) anos 
ou 100.000 quilômetros 
rodados. 
 
IGUAL, MELHOR OU SIMILAR. 

 
1.4. A licitante vencedora deverá entregar o veículo acompanhado de seus manuais 
ou catálogos de operação/manutenção, editados pelo fabricante. Os documentos 
deverão estar em Língua portuguesa ou traduzida para este idioma. 
 
1.5. O fornecimento do bem deverá ser conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste anexo, bem como as demais condições estabelecidas 
no edital. 
 

1.6. O valor estimativo teve por base a média aritmética das cotações de preço 
realizadas pelo setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 
- MT, sendo o valor máximo que a administração se dispõe a pagar pelo veículo. 
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2. .JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO. 

 
2.1. Em virtude do tempo de uso do automóvel de representação deste Gabinete, a 
aquisição do veículo novo se faz necessária para o atendimento as necessidades 
administrativas, promovendo, assim, a otimização dos serviços a serem realizados 
e cumprir suas metas pelo Gabinete da Prefeita juntamente com a Secretaria 
Municipal de Administração.  
 
2.2. O veículo tipo caminhonete 4x4 é necessário, tendo em vista as dificuldades 
das estradas que são normalmente de terra. 
 
2.3. Em estudos comparativos, verificamos que o melhor custo beneficio para o 
Poder Executivo Municipal será continuar com modelo do veiculo pertecente ao 
veiculo do Gabinete.  
 
2.4. Assim sendo, sugerimos aquisição de um novo veículo, pois o veiculo 
existente no gabiente possui 04(quatro) anos de uso e com custos de manutenções 
elevadas, ocasionando um aumento significativo das despesas, podendo também 
colocar em risco a vida de seus ocupantes, já que é um veiculo que faz viagens 
para capital do Estado de Mato Grosso, Brasilia. Faz viagens também aos núcleos 
da região, justificando ainda que não temos asfalto na nossa região; 
 

3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
3.2.1 Recebida a Ordem de Fornecimento a empresa ganhadora deverá fornecer o 
veículo licitado, em até 180(cento e oitenta) dias, contados do recebimento da 
Ordem de Fornecimento (que será encaminhado via e-mail) na sede da Prefeitura 
Municipal de São Félix do Araguaia - MT, no endereço indicado no preâmbulo desde 
edital, sob pena de responsabilização; caso não seja efetivada a entrega dentro 
do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar será convocada para o 
fornecimento do mesmo. 
 
3.2.2. A empresa vencedora deve efetuar a entrega do veículo em perfeitas 
condições de uso e funcionamento, conforme proposta apresentada, nas 
especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos, dentro do 
horário de expediente da CONTRATANTE; 

 
3.2.3. Local de entrega: O veículo deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, 
no Endereço: Avenida Avenida Araguaia, Nº 248 – Centro – São Félix do Araguaia - 
MT, sem que isso gere qualquer ônus para a Contratante. 

 
3.2.4. Caso a Ganhadora não cumpra as disposições do CONTRATO de fornecimento, 
estará sujeita às penalidades previstas neste edital e seus anexos;  

 
3.2.5. O licitante não deverá se escusar de suas responsabilidades nem efetuar, 
sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam 
fabricantes, representantes, concessionárias, técnicos ou quaisquer outros. 
 

                            4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
4.1. Incube a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia: 
 
4.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 
nota fiscal/fatura após a entrega do veículo, objeto desta licitação; 
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4.2.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do veículo 
recebido com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
4.3.1. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto recebido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 
4.4.1. Realizar o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, notificando, 
por escrito o executor das falhas que porventura ocorram, fixando prazo para sua 
correção. Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de 
responsabilidade do contratado. 
4.5.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, bem 
como atestar a nota fiscal/fatura após o fornecimento dos produtos, objeto desta 
licitação, através de comissão/servidor especialmente designado; 
4.6.1. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
4.7.1. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento dos 
produtos que venham a ser solicitados pela fornecedora; 
4.8.1. Aplicar à fornecedora as penalidades previstas neste Edital e na 
legislação pertinente, quando for o caso; 
4.9.1. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
4.10.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

5.INCUMBE À FORNECEDORA: 

 
5.1. Incumbe à Fornecedora: 
 

5.1.1. Arcar com todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
sociais, comerciais, impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, contribuições 
fiscais e para-fiscais, e quaisquer outros gastos e despesas que se fizerem 
necessários; 
5.1.2. Assumir todo e qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros 
decorrente da execução da Nota de Empenho; 
5.1.3. Aceitar nas mesmas condições ajustadas, os acréscimos ou supressões até o 
limite de 25%, na forma do Art. 65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e alterações; 
5.1.4. Substituir, sem ônus para a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 
– MT e no prazo de até 10 (dez) dias, contados de sua notificação, caso se 
verifiquem, no recebimento, vícios, defeitos, incorreções ou que estejam em 
desacordo com o especificado neste Edital; 
5.1.5. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Prefeitura 
Municipal de São Félix do Araguaia - MT, inerentes ao objeto da Nota de Empenho; 
5.1.6. Manter, durante a execução da Nota de Empenho, as mesmas condições de 
qualificação da habilitação; 
5.1.7. Retirar a Nota de Empenho emitida em seu favor em até 02 dois dias úteis 
contados da sua notificação; 
5.1.8. A contratada obriga- se fornecer o veículo, em estreita conformidade com 
disposições e especificações contidas no edital da licitação, de acordo com a 
proposta de preço apresentada. 
5.1.9. A CONTRATADA é responsável por defeitos ou vícios do objeto licitado 
relativo a fabricação. 
5.1.10. Apresentar garantia de fábrica mínima de 36(trinta e seis) meses a partir 
do recebimento definitivo do veículo pela CONTRATANTE, responsabilizando-se 
totalmente pela correção de toda e qualquer eventual defeito de fabricação; 
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5.1.11. A CONTRATADA deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a manter o 
atendimento de rede autorizada no Estado de Mato Grosso para a solução de 
eventuais discrepâncias observadas na utilização do veículo e acessórios; 
5.1.12. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção 
corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos 
fabricantes, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter o veículo em 
perfeita condição de uso; 
5.1.13. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este 
Termo de Referência, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação 
apresentados pelo veículo, compreendendo substituição de peças, ajustes, reparos 
e correções necessárias; 
5.1.14. A CONTRATADA deverá, logo após a assinatura do contrato, enviar à 
Contratante a relação das empresas e concessionárias autorizadas responsáveis 
pela assistência técnica do veículo existentes no estado de Mato Grosso; 
5.1.15. Na relação que trata o item anterior deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações: nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, nome da 
pessoa para contato;  
5.1.16. Atender aos chamados de serviços de assistência técnica aos veículos, 
compreendendo reparos e substituições de peças, obrigando-se a colocar o veículo 
em perfeito estado de funcionamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas corridas, contado a partir da solicitação efetuada; 
5.1.17. Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou genuínas, 
necessárias à manutenção do veículo; 
5.1.18. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com socorro mecânico, 
diagnostico técnico, reboque, enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida 
pela CONTRATADA, de acordo com o manual de garantia do fabricante; 
5.1.19. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas os 
seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis 
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o 
exercício das atividades; 
5.1.20. Manter um representante em contato direto e constante com o CONTRATANTE, 
durante a execução do contrato, bem como indicar o responsável para acionamentos 
referentes aos Termos de Garantia; 
5.1.21.  A Contratada deverá oferecer assistência técnica autorizada, devendo 
possuir toda gama de peças de manutenção e mão de obra qualificada, para realizar 
montagem, reparos, reposições de peças, revisões e demais manutenções exigidas 
para o funcionamento do veículo, em até 02(dois) dias úteis a partir da 
solicitação de assistência técnica, durante o período de garantia do veículo, que 
deverá ser de no mínimo 03 (tres) anos, sem que isso gere qualquer custo para a 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT. 
5.1.22. Caso se faça necessário o envio do veículo à sede da assistência técnica, 
com transporte de reboque, caberá à Empresa Contratada arcar com todo o custo 
operacional pertinente. 
5.1.23. As peças utilizadas para manutenção do veículo durante o período de 
garantia serão totalmente por conta da Empresa Contratada, exceto as que forem 
consideradas danificadas por desgaste natural, que serão adquiridas pela 
Contratante. 
 

6. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

 
6.1. A entrega do veículo, objeto deste Edital, deverá ser acompanhado e 
fiscalizado por intermédio do órgão requisitante, Fiscal do Contrato e/ou da 
Secretaria Municipal de Administração; 

 
6.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 
para acompanhar e fiscalizar a entrega, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a entrega e determinando o que for necessário à 
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regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

7. DO RECEBIMENTO 

 
7.1. PROVISÓRIAMENTE, no ato da entrega do veículo, para posterior verificação 

de sua conformidade com o solicitado no edital de licitação. 
 

7.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da conformidade com o edital e 
consequente aceitação, no prazo máximo de até 15 dias úteis contados após o 
recebimento provisório. 

 
7.3. REJEITADO, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos. 
 

8. DAS SANSOES  

  
8.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá 
garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as 
penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, 
na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total 
ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa 
aceita pela Administração Municipal, resguardada os procedimentos legais 
pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 
8.1. advertência; 

 
8.2. multa de: 

8.2.1. 3 % (três por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de 
empenho, no caso de atraso injustificado na entrega do material, limitada a 
incidência a 15 (quinze) dias; 

 
8.2.2. 3 % (três por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de 

empenho, no caso de atraso injustificado para reparar, corrigir, remover ou 
substituir, no total ou em parte o item que apresentar defeitos ou 
impropriedades, limitada a incidência a 15 (quinze) dias; 
 

8.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no 
caso de atraso injustificado por período superior ao previsto nas alíneas 
"b.1" ou "b.2", ou em caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 

8.2.4. 30% sobre o valor constante da nota de empenho, na hipótese de a 
CONTRATADA, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, ou de 
inexecução total da obrigação assumida; 

8.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de 
descumprimento de cláusulas contratuais;  
 
8.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada; 
 

9. DO PAGAMENTO 
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9.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta do fornecedor, por 
ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a confirmação do integral 
fornecimento do veículo, mediante apresentação da nota fiscal devidamente 
atestada pela Administração; 
 
9.2. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/fatura 
com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame e 
consequentemente lançado no instrumento contratual; 
 
9.3. Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que 
impeçam o pagamento, aquele serão devolvido e o pagamento ficarão pendentes até 
que a Ganhadora providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo para 
pagamento iniciará após a regularização, sem ônus para a Administração. 
 
9.4. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 
em qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento sem que isso gere direito a qualquer compensação. 

 

10. DO REAJUSTE 

  
10.1. O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis 
Federais 8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações. 
 

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
11.1. O critério de julgamento será o de menor preço Global, desde que 
observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 
 
 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT em, 23 de fevereiro de 2021. 
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