
   

Comissão Permanente de licitação   

                       CPL/PMMB 

 

 

End.: Rua Lauro Sodré, s/n – Centro – CEP: 68722-000 

CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-mail: prefeiturambarata@gmail.com / licitacaomb@gmail.com  

1 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.  DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS DO 

MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA. 

 

2.  JUSTIFICATIVA.  
 

2.1. A aquisição dos bens abaixo elencados atenderá às necessidades cotidianas da Prefeitura 

Municipal de Magalhães Barata/fundo e secretárias solicitantes. Considerando que não dispomos de 

uma frota suficiente para desenvolvermos as atividades que este município necessita desenvolver, 

através dos seus Fundos Municipais e secretarias.  

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:  

        VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 
UNITÁRIO 

R$ 
TOTAL R$ 

1 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.0 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : 01 veículo, com km livre, 

4portas, com ar condicionado, ano mínimo 

2000, com capacidade de 4 passageiros, 

potência mínima de 70cv 

    
2 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.0 (2) 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : veículo com km livre, 4 portas, 

com ar, capacidade 4 passageiros, potência 

mínima de 70cv 

    
3 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.4 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação: veículo com km livre, 4 portas, 

com ar, capacidade 4 passageiros, potência 

mínima de 70cv 

    
4 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.6 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação: com km livre, 4portas, com ar 

condicionado, com capacidade de 4 

passageiros, potência mínima de 70cv 

    5 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 22,000 MÊS      4283,33 94233,26 

 

Especificação: com km livre, cabine dupla, 4 

portas, motor diesel, capacidade 04 

passageiros, câmbio manual com ar. 

    
6 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.0 (3) 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 
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Especificação : veículo com km livre, 4 portas, 

com ar, capacidade 4 passageiros, potência 

mínima de 70cv 

    
7 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.0 (4) 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : 01 veículo, com km livre, 

4portas, com ar condicionado, ano mínimo 

2000, com capacidade de 4 passageiros, 

potência mínima de 70cv 

    
8 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.0 (5) 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : 01 veículo, com km livre, 

4portas, com ar condicionado, ano mínimo 

2000, com capacidade de 4 passageiros, 

potência mínima de 70cv 

    
9 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TIPO VAN 

16 LUGARES 22,000 MÊS      6846,67 150626,74 

 

Especificação : com km livre, com ar 

condicionado, ano mínimo 2000, com 

capacidade de 15 passageiros, potência 

mínima de 120cv 

    10 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 22,000 MÊS      6250,00 137500,00 

 

Especificação : Quilometragem livre, duas 

portas, ônibus para ser utilizado pela 

secretaria municipal de agricultura, em 

atendimento a agricultura familiar 

    
11 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.0 (6) 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : 01 veículo, com km livre, 

4portas, com ar condicionado, ano mínimo 

2000, com capacidade de 4 passageiros, 

potência mínima de 70cv 

    
12 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.8 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : com km livre, 4portas, com ar 

condicionado, com capacidade de 4 

passageiros, potência mínima de 70cv 

    
13 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

2.0 22,000 MÊS      3450,00 75900,00 

 

Especificação : com km livre, 4portas, com ar 

condicionado, com capacidade de 4 

passageiros, potência mínima de 70cv 

    14 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 22,000 MÊS      5250,00 115500,00 

 

Especificação : com km livre, tração 6x2, 

potencia mínima de 200cv, com capacidade 

mínima de 12m3 

    
15 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA 

(2) 22,000 MÊS      5250,00 115500,00 

 

Especificação : com km livre, tração 6x2, 

potencia mínima de 200cv, com capacidade 

mínima de 12m3 
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16 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.0 (7) 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : 01 veículo, com km livre, 

4portas, com ar condicionado, ano mínimo 

2000, com capacidade de 4 passageiros, 

potência mínima de 70cv 

    
17 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.0 (8) 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : 01 veículo, com km livre, 

4portas, com ar condicionado, ano mínimo 

2000, com capacidade de 4 passageiros, 

potência mínima de 70cv 

    
18 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.4 (2) 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : 01 veículo, com km livre, 

4portas, com ar condicionado, ano mínimo 

2000, com capacidade de 4 passageiros, 

potência mínima de 70cv 

    
19 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.0 (9) 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : 01 veículo, com km livre, 

4portas, com ar condicionado, ano mínimo 

2000, com capacidade de 4 passageiros, 

potência mínima de 70cv 

    
20 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.0 (10) 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : 01 veículo, com km livre, 

4portas, com ar condicionado, ano mínimo 

2000, com capacidade de 4 passageiros, 

potência mínima de 70cv 

    
21 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.6 (2) 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : 01 veículo, com km livre, 

4portas, com ar condicionado, ano mínimo 

2000, com capacidade de 4 passageiros, 

potência mínima de 70cv 

    
22 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.0 (11) 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : 01 veículo, com km livre, 

4portas, com ar condicionado, ano mínimo 

2000, com capacidade de 4 passageiros, 

potência mínima de 70cv 

    
23 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.0 (12) 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : 01 veículo, com km livre, 

4portas, com ar condicionado, ano mínimo 

2000, com capacidade de 4 passageiros, 

potência mínima de 70cv 

    24 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI 22,000 MÊS      4406,67 96946,74 

 

Especificação : veículo porte médio, com km 

livre, gasolina, capacidade para 11 
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passageiros 

25 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 

1.0 (13) 22,000 MÊS      3426,67 75386,74 

 

Especificação : 01 veículo, com km livre, 

4portas, com ar condicionado, ano mínimo 

2000, com capacidade de 4 passageiros, 

potência mínima de 70cv 

    

    
TTOOTTAALL::  R$ 2.143.168,06 

 

4. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

4.1 Todos os bens móveis deverão estar com as documentações em dia. 

4.2 Deverão estar inclusas todas as despesas como: peças, pneus, manutenção preventiva e 

corretiva, responsabilizar-se por todos os encargos. 

4.3  A contratada deverá substituir os bens em caso de pane mecânica e/ou avaria por outro do mesmo 

modelo ou semelhante. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 - Caberá a CONTRATANTE: 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº8666/93, a CONTRATANTE deverá: 

1. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços objeto deste Pregão, desde que cumpridas 

todas as formalidades e exigências do contrato; 

2. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada; 

3. Emitir Ordem de inicio de serviço autorizando o início aos serviços pertinentes a este Contrato; 

4. Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato; 

5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto a 

continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos 

pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos; 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do contrato 

assinado com a CONTRATANTE, e demais disposições regulamentares pertinentes aos objetos a 

serem fornecidos: 

6.2 Os bens móveis deverão ser entregues em até 48 (quarenta e oito) horas, após a emissão da 

Requisição de autorização de serviço. 

6.3 Executar o objeto deste certame, de acordo com as especificações que acompanham o edital e seus 

anexos com observância dos prazos estabelecidos; 

6.4 Os bens móveis serão recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 
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sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

 

6.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação das condições físicas e mecâncias, e consequente aceitação mediante 

termo circunstanciado. 

6.6 Em caso de avaria mecânica, acidente de trânsito, manutenção preventiva ou corretiva ou por quaisquer 

outras razões, os bens móveis locados deverão ser substituídos por outro similar, quando, por defeito de 

qualquer ordem em até 48horas. 

5.7 Caso a contratada não substitua o objeto no tempo estimado de 48h os dias será descontado do 

valor da prestação dos serviços, cabendo ao fiscal do contrato emitir relatório de fiscalização dos 

serviços, informando os dias em que os mesmos não puderam executa-los em perfeita consonância 

com o contrato. 

5.8 Responsabilizar-se por todas as despesas dos veículos utilizados na execução dos serviços, 

inclusive as relativas a manutenção, acidentes, licenciamentos, IPVA e taxa de emplacamento e outras 

que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a contratante de 

qualquer responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer ocorrências; 

5.9 Entregar os bens móveis em perfeitas condições de funcionamento e conservação (manutenção, 

pintura, segurança e higiene interna e externa, com o óleo do motor trocado, filtros de óleo e de ar 

novos, além de fornecer durante o período de contratação lubrificantes, peças, pneus e câmaras de ar, 

revisões e serviços de manutenção preventiva e corretiva  ainda funilaria, pintura, alinhamento de 

direção, balanceamento de rodas e etc), bem como substituí-lo em caso de pane mecânica e/ou avaria 

por outro do mesmo modelo. 

     5.10 Efetuar periodicamente a manutenção preventiva e corretiva dos bens nae hora que não estiverem 

cumprindo serviço para a Administração, sob as suas expensas, substituição de peças desgastadas com 

uso normal e o saneamento de qualquer irregularidade no funcionamento dos mesmos; 

5.11 Manter regularizada a documentação e validade de equipamentos obrigatórios (ex. validade 

carga/extintor de incêndio). 

5.12 Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais 

ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura de MAGALHÃES BARATA. 

5.13 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, bem ainda assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pelo 

contrato, inclusive quanto aos preços praticados; 

5.14 Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao 

objeto da licitação. 

5.15 Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos julgados necessários.  

5.16 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.17 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
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seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas 

dependências da CONTRATANTE; 

 

6.7 Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o 

seu bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada e as 

orientações da contratante, observando sempre as determinações da Contratante. 

 

7 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

 

7.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital. 

 

Magalhães Barata/PA, XX de XXXXX de 2019. 

 

 

Rony José Ferreira Garcia   

Secretário Municipal de Administração     

Decreto 0086/2017 
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