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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1 – OBJETO 
1.1 - Este Termo de Referência tem por finalidade orientar os PROPONENTES interessados em 
participar do certame para a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 
objetivando a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, ZERO QUILÔMETRO ANO 2021, em 
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, consoante este 
EDITAL e seus ANEXOS, conforme itens constantes neste termo de referência.  
  

1. 2 - A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender 
de acordo com este Edital, poderá incorrer nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, “caput”, 
da Lei nº 10.520/2002. 
 
1.3 – DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 
1.4 – ITENS DE CONFORME ABAIXO 

 

Item Quant 
estimada 

Código TCE-
MT 

Material  

 
1 

 
01 

 
00032020 

UF 
1 

Aquisição de Veículo tipo Motocicleta, zero 
quilômetro, ano fab:2021, ano mod:2021, cor 
predominantemente preto sólido; motor 4 
(quatro) tempos; cilindrada não inferior a 
160,0  cc; potência do motor não inferior a 
14,5 cv; sistema de partida elétrica; bateria 
12v; suspensão dianteira com garfo 
telescópico e traseira braço oscilante; freio 
dianteiro a disco e traseiro a disco; 
capacidade do tanque de combustível de no 
mínimo 12,0 litros; combustível 
gasolina/álcool (flex.); transmissão de cinco 
velocidades; roda tipo raiada; (igual, melhor 
ou similar). 

 

 
 2.0– JUSTIFICATIVA; O Departamento de Obras e Serviços Urbanos do Município de São Felix do 

Araguaia – MT Precisa urgentemente de veículo pequeno porte MOTOCICLETA para desenvolvimento 
das atividades In Loco tais como: Vistorias das Obras que estão sendo executadas; 

  
 2.1 – O Objetivo é reforçar a frota de veículos do município, as motocicletas terão como objetivo suprir 

as demandas de serviços administrativos e operacionais de apoio em transportes e serviços públicos. 
 
3 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
Órgão 04- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
Unidade 01- Departamento Administrativo de Obras e Serviços Urbanos 
Projeto Atividade: 2.075 Manutenção e Encargos da Secretaria de Obras 
Código 137- 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 

 
4 – DOS PREÇOS 
4.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis, podendo, no caso de reajuste serem nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 
5 – RESULTADOS ESPERADOS 
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5.1 – Garantir, através do Pregão Eletrônico, o menor preço para os equipamentos licitados, aos 
órgãos/entidades do Poder Executivo Municipal e reduzir custos.  
5.2 - Economia para os cofres públicos, baixando os valores de referência;  

 
6.0 – DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / ESTIMATIVA DE PREÇOS: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID  QUANT.  R$ UNIT. R$ TOTAL 

1 

Aquisição de Veículo tipo Motocicleta, zero 
quilômetro, ano fab:2021, ano mod:2021, cor 
predominantemente preto sólido; motor 4 
(quatro) tempos; cilindrada não inferior a 160,0  
cc; potência do motor não inferior a 14,5 cv; 
sistema de partida elétrica; bateria 12v; 
suspensão dianteira com garfo telescópico e 
traseira braço oscilante; freio dianteiro a disco e 
traseiro a disco; capacidade do tanque de 
combustível de no mínimo 12,0 litros; 
combustível gasolina/álcool (flex.); transmissão 
de cinco velocidades; roda tipo raiada;(igual, 
melhor ou similar). 

und 01 R$ 21.851,50 R$ 21.851,50 

 
7 – DO REGIME E CONDIÇÕES PARA A ENTREGA: 

7.1. Os equipamentos serão novos, zero km, 1º uso, conforme os casos terão o prazo de 
garantia estabelecido pelo fabricante, somente sendo afastada quando comprovado mau uso pelo 
utilizador do material, situação a ser comprovada por laudo emitido por auditor veicular (regulador de 
sinistros) contratado pelo Município; 

7.2.- Na elaboração da proposta a licitante deverá apresentar o preço por item. O preço base 
para efetivação do cálculo refere-se ao preço praticado pelas concessionárias da marca do material. 

7.3. - A entrega dos materiais deverá ser feita no máximo em 60 (sessenta) dias úteis da data 
do recebimento da ordem de compra e de acordo com as solicitações e necessidades da Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos. 
 

 
8 – CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 

8.1 – O valor estimado para a contratação é: R$ 21.851,50 (Vinte e Um Mil, Oitocentos e 
Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos). 

8.2 – As quantidades acima representam apenas estimativas efetuadas pelo Município, o qual 
não estará obrigado a consumir as referidas quantidades, podendo demandar quantidades menores, 
sem que a licitante vencedora detentora do Contrato possa pleitear qualquer custo. 

 
9 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

9.1 - De acordo com o disposto no Art. 4º inc. XIII da Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93. 
 

10 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
10.1 - O pagamento será efetuado ao contratado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos 

produtos e emissão da Nota Fiscal. 
10.2 - O MUNICÍPIO, efetuará o pagamento, observado o seguinte: 
a) Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta 

bancária indicada pela Contratada, deste edital, após o recebimento definitivo, condicionados à 
apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo servidor designado para receber o objeto.  

b) A PROPONENTE vencedora indicará no corpo da nota fiscal o número da licitação, o número e 
nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

c) Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições determinadas 
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pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes. 
d) Nenhum pagamento será efetuado à PROPONENTE vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), 
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

10.3 - Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), 
deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção, na fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

10.4 - O pagamento só se efetivará depois de confirmada a situação de regularidade 
fiscal para com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, através da Certidão 
Negativa de débitos. 
 
11 - CONDIÇÕES GERAIS 

11.1 - Na Emissão das Notas Fiscais, a descrição dos itens deverá estar conforme a descrição da 
proposta de Preços e Edital, podendo antes de emiti-la entrar em contato com o Setor de Compras da 
PMSFA, para eventuais explicações. 

11.2 - Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ÍTEM. 
 
11 3 – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA OU CONTRATO 

11.3.1 - A PROPONENTE vencedora deverá assinar o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis, 
da convocação, junto a Seção de Contratos desta Prefeitura. 

a) O prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, quando 
solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração. 

11.3.2 - Caso já estejam com o prazo de validade expirado as seguintes certidões apresentadas 
na fase de habilitação deste certame também deverão ser apresentadas: 

a) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) ou pela Receita Federal do Brasil; 

b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal; 

11.3.4 - Os documentos solicitados deverão ser apresentados no original ou em cópia 
autenticada. 
 
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 - Se, na execução do objeto deste Termo de Referência, ficar comprovada a existência de 
irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual de que possa ser responsabilizada a empresa 
vencedora, esta, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, Art. 88 da Lei nº 8.666/93 poderá 
sofrer as seguintes Sanções e Penalidades: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, até o 
5º (quinto) dia após a data fixada para a execução do serviço e 1% (um por cento) ao dia de 
atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total da Nota de Empenho. 
c) Multa compensatória, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de 
Empenho pela rescisão unilateral da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, nos 
casos previstos nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, cujo recolhimento deverá ser 
efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados intimação feita pela Prefeitura 
Municipal de São Félix do Araguaia - MT; 
d) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a Prefeitura 
Municipal de São Félix do Araguaia - MT, por um período não superior a dois anos, e 
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e) 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 o 
adjudicatário vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base na alínea "d". 

12.1.2 - As sanções previstas nas alíneas "d" e "e" do item 13.1 poderão também ser aplicadas à 
Empresa vencedora quando, em razão dos compromissos assumidos: 

a) Seu(s) representante(s) legai(is) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por 
prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou 
b) Praticar (em) ilícito(s), demonstrando não possuir idoneidade de contratar com a 
Administração Pública. 

12.1.3 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada na alínea "b" do item 13.1, será a data 
fixada para o adimplemento, e o termo final, a data do efetivo pagamento. 
12.1.4 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada na alínea "c" do item 13.1, será a data 
fixada para o recolhimento, e o termo final a data do efetivo pagamento. 
12.1.5 - As multas estabelecidas nas alíneas "b" e "c" do item 13.1 são independentes entre si e 
serão aplicadas pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, não impedindo que a mesma, 
rescinda unilateralmente a Nota de Empenho. 
12.1.6 - A penalidade estabelecida na alínea "e" do item 13.1, é de competência exclusiva do Sra. 
Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia - MT. 
12.1.7 - Não será aplicada multa, se comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de 
caso fortuito ou motivo de força maior. 
12.1.8 - Em quaisquer dos casos previstos no item 13.1 e subitens, é assegurado à Empresa 
vencedora o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

13 - DO PAGAMENTO: 
13.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT efetuará o pagamento em moeda 
nacional corrente, por meio de Ordem Bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir 
da entrada da documentação completa e considerados perfeita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, a documentação para efeito de pagamento, será constituída de Nota 
Fiscal/Fatura e autorização de fornecimento. 
13.2 - Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 
ARAGUAIA - MT do recebimento dos materiais, o fato será de imediato comunicado à Empresa 
vencedora, para ratificação das causas de seu indeferimento. 
13.3 - As Notas Fiscais e as Faturas deverão indicar o número da nota de empenho mencionada, bem 
como da conta corrente, agência e banco da Empresa vencedora, para emissão da respectiva ordem 
bancária de pagamento. 
13.4 - Os pagamentos poderão ser sustados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - 
MT, nos seguintes casos: 
 a) não cumprimento das obrigações da Empresa vencedora para com terceiros, que possam, de 
qualquer forma, prejudicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT; 
 b) inadimplemento de obrigações da Empresa vencedora para com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT por conta de erros na entrega dos materiais; 
 c) erros ou vícios nas Faturas. 
13.5 - Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da Licitante 
junto às Fazendas Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União), FGTS e INSS; 
13.6 - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 
das seguintes formulas:  

 
I = (TX/100) 
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         365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

13.7 - Nenhum pagamento será efetuado à Empresa vencedora enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência 
contratual; 
13.8 - Não será efetuado nenhum pagamento antecipado; 
13.9 - Caso a Empresa vencedora seja optante do SIMPLES, deverá juntar à Nota Fiscal a Declaração nos 
moldes da IN SRF nº. 480/2004; 

14 - FISCALIZAÇÃO 
14.1 - A fiscalização será exercida no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-
MT e não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de 
seus agentes e prepostos.  
14.2 - A fiscalização verificará se os materiais foram entregues de acordo com as exigências deste 
Termo de Referência.  
14.3 - Em caso de não conformidade, a empresa vencedora será notificada, por escrito, sobre as 
irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei nº 8.666/1993, no que couber.  
14.4 - A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático, de maneira a fazer cumprir, 
rigorosamente, os prazos, condições, qualificações e especificações previstas neste Termo de 
Referência, e em seus documentos integrantes, aos qual a Empresa vencedora, declara conhecer nos 
seus expressos termos.  
14.5 - A fiscalização será meramente supletiva e relacionada com execução do objeto deste Termo de 
Referência, não implicando a responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-
MT, por compromissos da Empresa vencedora perante terceiros. 

15 - DA NOTA DE EMPENHO 
15.1 - A Nota de Empenho obedecerá às condições estabelecidas neste Termo e terá força de 
contrato, estando vinculada integralmente a este Instrumento, implicando na obrigatoriedade da(s) 
Empresa(s) vencedora(s) em cumprir todas as obrigações e condições de fornecimento especificadas 
neste Termo, como no Edital e na sua proposta; 

16 - DO CONTRATO 
16.1 - Terá início na data de sua assinatura, vigorando por um período de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado por igual período, de acordo com o artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores 
alterações. 
16.2 - A Licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, para 
assinar o Contrato. A recusa em assinar o Contrato será entendida como inexecução total do mesmo, 
passível de aplicação de penalidades constante neste Edital; 
16.2.1 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela Licitante vencedora durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Prefeitura Municipal; 
16.3 - A Licitante vencedora deverá manter a regularidade referente à habilitação e qualificações 
exigido no procedimento licitatório, durante toda a vigência do Contrato. 
16.4 - Se a Licitante vencedora não assinar o Contrato no prazo estabelecido, é facultado a Prefeitura 
Municipal convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação no procedimento 
licitatório, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação. 
16.5 - O Contrato poderá ser alterado de acordo com o disposto no artigo 65, parágrafo primeiro da 
Lei 8.666/93. 



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA –MT  EMAIL: 
pregaosfa@outlook.com   Página 6 
 

17. DA RESCISÃO 
17.1 - O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, 
com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas neste Edital. 
17.2 - O contrato será rescindido de pleno direito, independentemente da interpelação judicial ou 
extrajudicial, por inexecução de quaisquer das obrigações estipuladas no Contrato. 
17.3 - A Licitante vencedora reconhece desde já os direitos da Prefeitura Municipal, em caso de 
rescisão administrativa, por qualquer um dos motivos previstos no Inciso I do Artigo 79 da Lei 
8.666/93. 
17.4 - Ocorrendo a rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII do Artigo 78 da Lei 8.666/93, 
sem que haja culpa da Licitante vencedora, serão a esta assegurados os direitos previstos no § 2º do 
Artigo 79 da mesma Lei. 
17.5 - A falta de cumprimento de qualquer clausula ou simples condição do contrato, poderão 
acarretar a sua rescisão mediante prévio aviso. A Prefeitura Municipal poderá também rescindir o 
contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

a) Concordata ou falência ou instauração da insolência civil da Licitante vencedora; 
b) Dissolução da sociedade, e  
c) Inadimplência da Licitante vencedora em manter todas as condições de cadastramento e 
qualificação exigidas nesta licitação.  

17.6 - Poderá, ainda, o Contrato ser rescindido, na forma da Lei, por ocorrência das demais situações 
previstas na Lei n. º 8.666/93. 
17.7 - Em quaisquer dos casos previstos neste item, é assegurado à Licitante vencedora o direito ao 
contraditório e a ampla defesa. 
 

São Félix do Araguaia - MT, 11 de maio de 2021. 
 
 
 

DOMINGOS FERNANDES GOES 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Responsável pelo Termo de Referência.  
 
 
 
Aprovado em 11/05/2021. 
 
 
Janailza Taveira Leite 
  Prefeita Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


