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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.  DA INTRODUÇÃO 
 
1.1. A Aquisição do objeto deste Termo de Referência obedecerá ao disposto na Lei nº. 10.520 de 
17 de julho de 2002, Decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, que regulamentam a modalidade 
do Pregão e subsidiariamente as normas da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
1.2. A presente licitação será do tipo menor preço, desde que atenda as exigências legais e as 
contidas no Edital de Pregão nas especificações deste Termo de Referência e na Proposta de 
Preços da licitante, que configuram condições ideais de contratação para o fornecimento, do objeto 
abaixo especificado. 
 

2.    OBJETO 
 

2.1. Contratação de empresa para Aquisição Três (03) Veículos automotores sem motorista – 
tipo Pick-up, ano e modelo não inferior a data da compra, cabine dupla, 04 (quatro) portas 
laterais, com capacidade de transporte para 05 passageiros (incluindo o motorista), motor 
combustível diesel, com potência mínima de 140 cv, câmbio manual ; tração: 4 x 4, ar-
condicionado, direção hidráulica ou elétrica, visando atender as unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
3. JUSTIFICATIVA 

 
3.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo, estabelecer as especificações técnicas 

para a contratação de empresa para Aquisição de veículos para transporte de pessoas e 
pequenas cargas, tipo caminhonete, sem motorista, a fim de atender ao deslocamento dos 
servidores no tocante ao apoio das atividades administrativas das Unidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Mucajaí. Tal necessidade é respaldada pelos vários 
deslocamentos realizados pelos servidores da SEMSA, tendo em vista a existência de 
inúmeros prédios pertencentes à referida entidade, bem como pela necessidade de 
acompanhamento in loco de todos os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 
4.1 Poderão participar do certame licitatório Pessoas jurídicas, em atenção ao que prevê a Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, 
4.2 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionarem no país, nem 
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar com a Administração Pública Municipal. 
4.3 Participante não poderão incorrer em nenhuma das hipóteses do art. 9º da Lei 8.666/93. 
4.4 Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, nos termos dos artigos 27 a 
33 da Lei nº 8.666/93 exclusivamente, documentação relativa à: 
4.4.1 Habilitação jurídica; 
4.4.2 Regularidade fiscal e trabalhista; 
4.4.3 Qualificação técnica; 
4.4.4 Qualificação econômico-financeira; 
4.4.5 declaração do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei 9.854/99)   
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5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 
5.1. O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue até 30 (trinta) dias após a emissão 
de Ordem de Compra/Fornecimento; 
5.2. O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue na sede da Secretaria Municipal de 
Saúde de Mucajaí, situada na Rua Raimundo Germiniano de Almeida, nº 622, Centro – Mucajaí-
RR, correndo por conta e risco do fornecedor, o seguro, a cara e descarga do veículo; 
5.3. A aquisição do objeto deste Termo de Referência, deverá ser entregue de forma total, após o 
recebimento da respectiva Ordem de Compra/Fornecimento. 

 
6. DA VIGENCIA 

               

              6.1. O período único para execução do objeto deste Termo de Referência deverá ser de 06 (seis) 
meses, iniciando-se a contagem no dia seguinte ao recebimento, pela adjudicatária, da Ordem de 
Compra para o início da execução contratual. 

 
7. DO PAGAMENTO 

 
7.1. O pagamento será efetuado em até 15 (décimo quinto) dia do mês subsequente, mediante 

a apresentação da nota fiscal à SEMSA. As certidões de regularidade fiscal poderão ser 
requeridas pelo fiscal do contrato, a qualquer momento, independente da apresentação da 
nota, para comprovação da regularidade fiscal exigida na habilitação, cabendo a aplicação 
das penalidades e rescisão unilateral, não devendo haver retenção da nota fiscal caso o 
serviço tenha sido devidamente executado. 

7.2. O pagamento estará condicionado ao atesto da nota fiscal realizado pelo fiscal do contrato. 
 
8. DO PREÇO 
 
8.1. O valor máximo estimado que a Secretaria Municipal de Saúde de Mucajaí se compromete a 
pagar é de R$ 501.726,00 (Quinhentos e um mil e setecentos e vinte e seis reais), segundo 
quantitativo abaixo: 
 

ITEM 

ESPECIFICAÇÃO. 

UNID QUANT 

 
 

VALOR UNIT. 

 
 

VALOR TOTAL. 
Procedimento Administrativo visando 
contratação de empresa para Aquisição de 
veículos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Mucajaí - RR. 

LOTE I   

1 

Pick-up, ano e modelo não inferior a data da 
compra, cabine dupla, 04 (quatro) portas 
laterais, com capacidade de transporte para 
05 passageiros (incluindo o motorista), 
motor combustível diesel, com potência 
mínima de 140 cv, câmbio manual ; tração: 
4 x 4, ar-condicionado, direção hidráulica ou 
elétrica, visando atender a UBS Sagrada 
Família. 

und 1 

 
 
 
 

R$ 167.242,00 

 
 
 
 

R$ 167.242,00 

LOTE II   

1 

Pick-up, ano e modelo não inferior a data da 
compra, cabine dupla, 04 (quatro) portas 
laterais, com capacidade de transporte para 
05 passageiros (incluindo o motorista), 

und 1 
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motor combustível diesel, com potência 
mínima de 140 cv, câmbio manual ; tração: 
4 x 4, ar-condicionado, direção hidráulica ou 
elétrica, visando atender a UBS José 
Rodrigues Bezerra. 

R$ 167.242,00 R$ 167.242,00 

LOTE III   

1 

Pick-up, ano e modelo não inferior a data da 
compra, cabine dupla, 04 (quatro) portas 
laterais, com capacidade de transporte para 
05 passageiros (incluindo o motorista), 
motor combustível diesel, com potência 
mínima de 140 cv, câmbio manual ; tração: 
4 x 4, ar-condicionado, direção hidráulica ou 
elétrica, visando atender a UBS Sabino 
Paulo da Silva. 

und 1 

 
 
 
 

R$ 167.242,00 

 
 
 
 

R$ 167.242,00 

                                                                                                                  TOTAL DOS LOTES: R$ 501.726,00 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
9.1. Comunicar a empresa vencedora de todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o do 
objeto deste Termo de Referência; 

9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o bem entregue ou executado fora da especificação deste Termo 
de Referência; 

9.3. Providenciar provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 
com a especificação, pela administração pública, da comunicação do adjudicatório, informando o 
término ou conclusão da entrega do objeto, podendo ser dispensado nos termos do artigo 73 da Lei 
Federal 8666/93; 

9.4. Providenciar definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequentemente aceitação. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Realizar a entrega do automóvel na forma preceituada pelo Edital de Licitação, observadas 
as especificações técnicas declinadas neste Termo de Referência; 

10.2. A Contratada deverá dar garantia do veículo ofertado de no mínimo, 12 (doze) meses; 

10.3. Durante o prazo de garantia a CONTRATADA deverá: 

10.3.1. Arcar com os custos de transportes e seguro de transporte, além daqueles relacionados 
com a montagem e manutenção do veículo, havendo necessidade de enviar o veículo para um 
centro de assistência técnica. O envio do veículo para o centro de assistência técnica em outra 
localidade não exime a Contratada do cumprimento dos prazos de assistência técnica estabelecida 
e respectivas penalidades; 

10.3.2. Substituir o veículo que após a entrega e aceite e durante o prazo de garantia, venha a 
apresentar defeito de fabricação, em um prazo máximo de 10 (dez) dias; 

10.3.3. Responsabilizar-se pelo transporte para realização de serviços de manutenção; 

10.3.4. Atender durante o prazo de garantia dos veículos, aos chamados de manutenção corretiva 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando os reparos necessários; 

10.3.5. Proceder durante o período de garantia e em caso de necessidade de substituição de 
produtos e/ou componentes que não mais existam no mercado em razão da evolução ou por 
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qualquer outro motivo, a substituição por produtos e/ou componentes tecnologicamente 
equivalentes ou superiores, sem ônus para a Secretaria Municipal de Saúde de Mucajaí-RR; 

10.3.6. Nenhum custo adicional será pago por ocasião de locomoção de técnicos ou aparelhos, 
sendo os mesmos de inteira responsabilidade da Contratada; 

10.3.7. Providenciar independentemente de ser ou não o fabricante, a correção ou a substituição 
de todo produto ofertado ou de suas peças, acessórios e componentes que apresentarem defeito 
de fabricação ou divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para a Administração, 
em conformidade com o estabelecido no Contrato e seus anexos, observado a legislação 
pertinentes; 

10.3.8. Substituir o automóvel ofertado ou suas peças, acessórios e componentes que apresentem 
defeito de fabricação por aparelho novo e que possua a mesma especificação técnica originalmente 
proposta; 

10.4. Realizar a entrega do automóvel dentro do prazo estipulado no item 5.1 deste Termo de 
Referência; 

10.5. Descrever sua proposta obedecendo às especificações constantes deste Termo de 
Referência e seus anexos integrantes, bem como demais informações necessárias ao perfeito 
entendimento do conteúdo, sob pena de desclassificação da mesma, caso não o faça; 

10.6. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que 
darão origem ao contrato; 

10.7. É de responsabilidade da licitante vencedora todas as despesas e encargos trabalhistas, 
fiscais, comerciais, tributários e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços, 
respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8666/93 com suas alterações; 

10.9. Caberá a CONTRATADA a entrega do veículo documentado e emplacado, conforme as 
exigências estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), Departamento Nacional 
de Trânsito (DENATRAN) e Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA o pagamento dos custos relacionados ao Documento Único do 
DETRAN de Arrecadação (DUDA), entre outros relacionados. 

 

11.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

11.1 As seguintes sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, e 
respectivos critérios sobre conduta e dosimetria, poderão ser aplicadas à CONTRATADA: 

a) Advertência, nas hipóteses de descumprimento das obrigações previstas no edital ou no 
contrato que não acarretem prejuízos a SEMSA ou quando ocorrer execução 
insatisfatória, ou, ainda, na ocorrência de pequenos transtornos ao desenvolvimento da 
prestação dos serviços, desde que sua gravidade não recomende a aplicação de uma 
das sanções previstas nas alíneas “d”, “e” e “f” (Inciso I do Art. 87 da Lei8.666/93). 

b) Multa moratória por dia de atraso injustificado no cumprimento da obrigação contratual, 
proporcional ao item em atraso e nas seguintes condições: 

b.1. Atraso em até 10 dias, multa moratória de 0,2%. 
b.2. Atraso entre 11 e 20 dias, multa moratória de 0,4% 
b.3. Os prazos previstos nas alíneas b.1, b.2, poderão ser suspensos, caso a contratada, 

tempestivamente, justifique de forma plausível o atraso, e o fiscal do contrato, em não 
havendo prejuízos a SEMSA, aceite prorrogar o prazo de entrega, não podendo ser 
superior a metade do que foi inicialmente contratado. Após decorrido esse prazo, se 
iniciará automaticamente a contagem da multa moratória. 

c) Multa compensatória de até 10% do valor do contrato, por inexecução total, ou parcial do 
contrato proporcional ao(s) item(ns) inadimplentes (Inciso II do Art. 87 da Lei 8.666/93). 

d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com 
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a SEMSA, por prazo não superior a 2 (dois)anos. 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com todos os órgãos e entidades da 

Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos casos de indícios de comportamento 
inidôneo, em especial quando (Inciso IV do Art. 87 e Art. 88 da Lei8.666/93): 
 

12. DO CONTRATO/DO ADITAMENTO DO CONTRATO 
14.1. As cláusulas contratuais obedecerão às disposições legais, bem como poderão 
atribuir outras cláusulas de acordo com o Gestor do Pedido, Controle Interno e 
Procuradoria Geral do Município, e o objeto empregado, para fins de efetividade e 
legalidade, nos termos da Lei Federal 8666/93; 
14.2. Dar-se-á rescisão contratual das partes nos termos da aplicação do Artigo 77, 78, 79 
e 80 da Lei Federal nº 8666/93; 
14.3. O Gestor do pedido poderá solicitar ao Ordenador de Despesa ADITAMENTO 
CONTRATUAL nos termos do art. 57, 65 e 78 da Lei Federal nº 8666/93. 

 
13.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
13.1. As despesas de execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta da: 

 
SECRETARIA DE SAÚDE: 
 Unidade Orçamentária: 10 
 

Funcional programática: 
10.301.0710.1046.0000 – Aquisição de Material de Saúde 
 
Elemento de Despesa: 
4.4.90.52.00 
 
Recurso de Emenda Parlamentar:  
Proposta: 09344.140000/1210-02 
Proposta: 09344.140000/1210-03 
Proposta: 09344.140000/1210-04 
As Propostas citadas acima estarão em anexo neste Termo de Referência.  

 
14.DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
14.1. As empresas licitantes devem submeter-se integralmente as exigências deste Termo de 
Referência; 
14.2. Os casos omissos desse pleito serão dirimidos pela legislação vigente, em especial a Lei nº 
8666/93. 

                                                                                   

                                                                                           Mucajaí - RR, 04 de janeiro de 2022. 

 



ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” 

 

 

 

 
 
 
 

Antônio Carlos Monteiro Figueiredo 
Secretária Municipal de Saúde 

Portaria Nº 003/2021 
 

 

Autorizo: 

 

______/_______/2022 

 

____________________________ 

 

 


