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ANEXO I 

TERMO DE REFÊRENCIA 
1 – OBJETO: 

 

1.1. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, 

MOTOR DIESEL, ZERO KM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PONTA DE PEDRAS/PA, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, conforme 

especificações constantes no edital e seus anexos. 

 
2 – JUSTIFICATIVA: 

 

3.1. A aquisição do 01 (um) veículo automotor, tipo pick-up, cabine dupla, tração 4x4, motor diesel, zero km, faz-

se necessária para atender as atividades diárias do Gabinete da Câmara Municipal de Ponta de Pedras. 

3.2. Soma-se ainda, que o objetivo de proporcionar à Câmara Municipal de Ponta de Pedras a aquisição de um 

veículo para compor a sua frota, e manter a disposição do gabinete da Câmara Municipal 

 

3 – FATURAMENTO E PAGAMENTO 

 

3.1 - Os preços do item para fornecimento dos PRODUTOS/SERVIÇOS: (Veículo tipo pick-up) serão os 

estipulados na adjudicação da Proposta da licitante vencedora, sendo que, o valor de cada compra será o valor da 

verba disponível. 

3.2 - O preço do item contratado será pago à adjudicatária nas condições estipuladas na minuta do contrato 

administrativo (Anexo II), em até 30 (trinta) dias corridos, após a entrega e aceitação do objeto deste Edital, se 

nenhuma irregularidade for constatada; acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e Recibo, com as respectivas notas 

de entrega e relatório do fornecimento dos itens solicitados. 

3.3 - A Câmara Municipal de Ponta de Pedras terá o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos do 

licitante vencedor, em consequência de penalidades aplicadas. 

4 – DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

 

4.1. A entrega dos veículos deverá ocorrer no horário de 08 às 17 horas, de segunda a sexta feira, exceto feriados, 

na Sede da Câmara Municipal, conforme cronograma de entrega definido pela contratada, no prazo definido no 

subitem 4.5, deste termo, e será acompanhada por Fiscal designado especialmente para tal fim, o qual será 

responsável pelo atesto do ato; 

4.2. O(s) veículo(s), serão objeto de inspeção, que será realizada por técnico designado pela Câmara Municipal 

de Ponta de Pedras – Pará; 

4.3. Após comprovado a entrega, pelo atesto do fiscal designado, receberá e atestará as respectivas Notas Fiscais, 

encaminhando-as em ato contínuo ao setor financeiro da CÂMARA MUNICIPAL de Ponta de Pedras – Pará, 

para pagamento; 

4.4. Caso o(s) veículo(s), não satisfaçam às especificações exigidas, não serão aceitos, devendo ser retirado(s) 

pela CONTRATADA, por sua conta e risco, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação 

encaminhada pelo CONTRATANTE; 

4.5. A entrega deverá ser em até 40 (quarenta) dias corridos, a partir da emissão da nota de empenho e/ou 

documento equivalente, a cada nova solicitação/contratação do setor requisitante, na sede da Câmara Municipal, 

localizado na Praça Getúlio Vargas, nº 32, Centro, Ponta de Pedras; 

4.6. O veículo deverá ser entregue devidamente licenciado e emplacado em nome da Câmara Municipal de Ponta 

de Pedras; 
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4.7. Não será aceito, no momento da entrega, veículo de marca e/ou modelo diferente daqueles constantes na 

proposta vencedora. No caso de proposta que apresentar mais de uma marca e/ou modelo, o Município reserva-

se o direito de escolher o que melhor lhe convier; 

4.8. A licitante vencedora deverá entregar o veículo acompanhado de seus manuais ou catálogos de 

operação/manutenção, editados pelo fabricante, podendo ser original, cópia reprográfica sem autenticação ou 

obtido via Internet, no site do fabricante. Os documentos deverão estar em língua portuguesa ou traduzidos para 

este idioma; 

4.9. Toda e qualquer entrega de veículo fora do estabelecido neste Edital, será imediatamente notificada à licitante 

vencedora que ficará obrigada a substituí-lo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta 

e risco tal substituição, sendo aplicadas também as sanções previstas neste Edital; 

4.10. A licitante vencedora deverá manter atualizados, durante o período de garantia e assistência técnica, telefone, 

fax e endereço, devendo comunicar ao Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Obras Públicas, qualquer 

alteração de dados. 

 
5 – ITENS: 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNITARIO R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 
 

1 

VEÍCULO AUTOMOTOR - 

ZERO KM - SEM USO - 

MODELO PICK UP (PICAPE) - 

4x4 - DIESEL - CABINE DUPLA 

  1 UNIDADE     R$ 0,00 R$ 0,00  

 

Especificação: VEÍCULO PICK 

UP, novo, 0 Km (zero quilômetro), 

Tração 4x4, Cabine Dupla, 

carroceria com 4 (quatro) portas 

laterais, sendo 02(duas) portas 

laterais dianteiras (motorista e 

passageiro) e 02(duas) portas 

laterais traseiras (dos lados do 

motorista e do passageiro, 

respectivamente), Direção 

Hidráulica, Motor Diesel, Número 

de Cilindros 4, Ar condicionado 

com garantia de fábrica, 

Capacidade para 05 (cinco) 

pessoas, Cor sólida branca ou 

preta. Ano/Modelo: 2020 ou 

2020/2021, DADOS TECNICOS: - 

Motorização mínima 2.3 - Tração 

4x4 - Potência líquida máxima não 

inferior a 150 cv - Torque liquido 

Máximo não inferior a 38,2 Kgfm - 

Velocidade máxima não inferior a 

160 km/h - Transmissão Mecânica, 

mínimo de 05 (cinco) marchas à 

frente e 01 (uma) a ré. Capota. 

ACESSORIOS: - Jogo de tapetes de 

borracha - Chapa protetora do 

motor e Carter; ferramentas e 

acessórios obrigatórios exigidos 

pelo COTRAN e Manual do 

Proprietário do Veículo.      

 

     VALOR TOTAL: R$ 0,00  
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6. ESPECIFICAÇÃO 

6.1 - Para o Fornecimento dos Itens, objeto deste Certame, a Empresa Contratada deverá promover a entrega, 

dentro dos padrões de qualidade exigidos por lei e pela Câmara Municipal e ainda de acordo com as especificações 

contidas neste Edital e seus anexos. 

 
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1 - A Empresa deverá atender as normas e regulamentações Técnicas exigidos por lei, e por este Edital, sendo 

que o(s) item(ns) considerado(s) inadequado(s), de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, será 

recusado e devolvido por conta da empresa e o pagamento cancelado. 

 
8. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E GARANTIA 

8.1 - Só serão aceitos os Itens que estiverem de acordo com as especificações exigidas pelos órgãos de 

Fiscalização do Município e pela Câmara Municipal. 

8.1.1 - A Empresa deverá oferecer assistência técnica autorizada, devendo possuir toda gama de peças de 

manutenção e mão de obra qualificada, consistindo também no envio da equipe técnica para a cidade de Ponta de 

Pedras, para realizar montagem, reparos, reposições de peças, e demais manutenções exigidas para o 

funcionamento do veículo, em até 07(sete) dias úteis a partir da solicitação de assistência do Item licitado, 

(somente em caso de defeitos de fabrica), durante o período de garantia do objeto, que deverá ser de no mínimo 

12 meses. Caso se faça necessário o envio do veículo à sede da assistência técnica, caberá à Empresa Contratada 

arcar com todo o custo operacional pertinente, como transporte e outros mais. 

8.1.2 As peças utilizadas para manutenção do(s) veículo(s) em caso de defeito de fábrica, 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. 

 

9. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

9.1 - A Câmara Municipal de Ponta de Pedras, através de servidores credenciados, serão os responsáveis diretos 

pela fiscalização do contrato, observando a especificação dos itens licitados. 

 
10. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

10.1 - A execução do Contrato iniciará na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2020. 

 
11. VALOR / FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 - O Pagamento será efetuado em até 30(Trinta) dias após a entrega dos itens licitados, sempre após a emissão 

do empenho, da NLD (Nota de liquidação de Despesa), e da apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será 

realizado na Tesouraria da Câmara Municipal de Ponta de Pedras, mediante credito bancário em conta corrente 

no nome da proponente; 

 
12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/FORNECEDOR 

12.1 - Cabe ao Contratado entregar os Itens, objeto desta licitação, conforme a descrição neste Edital e seus 

anexos. 

 

13. JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA 

O Pregoeiro e Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Ponta de Pedras, Estado do Pará, em cumprimento as 

prerrogativas outorgadas; com a missão de iniciar os procedimentos para autuação de processo de licitação com 

o objetivo de (AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 
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TRAÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, ZERO KM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS/PA), em que figura como modalidade de licitação a ser 

realizada, para a devida apreciação e eventuais correções à modalidade Pregão Presencial, venho apresentar as 

devidas justificativas para o emprego dessa modalidade licitatória e a não utilização do pregão eletrônico, 

conforme orientação da legislação pertinente. 

 

A Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 que versa sobre o Pregão, requer que o mesmo poderá ser aplicado na 

contratação de bens e serviços comuns, onde a finalidade seja obter itens de simples descrição. 

 

A modalidade licitatória adotada foi a de Pregão, na forma Presencial, tomando por amparo legal o que está 

previsto na Lei nº 10.520/2002, e subsidiadamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; o município de 

Ponta de Pedras, Estado do Pará, através da Câmara Municipal está localizado em uma região, a qual não possui 

infraestrutura eletrônica e tecnológica compatível à realização de Pregão, da forma Eletrônica, conforme exige o 

Decreto nº 5.450/2005, Art. 4º §1º (Art. 4º Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será 

obrigatória a modalidade Pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica, § 1º  o pregão deve 

ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade 

competente).  

 

Ademais, observa-se claramente que em caso de inviabilidade da realização de Pregão Eletrônico, poderá 

Administração utilizar a forma presencial para realizar os certames. E, considerando as situações atípicas do 

Estado do Pará, e em particular o município de Ponta de Pedras, que ainda vive refém da falta de infraestrutura 

necessária, para participar dos modernos sistemas de informações digitais, o que remete as dificuldades de 

comunicação, e dificuldade maior ainda para a transmissão de informações pelos sistemas e/ou plataformas de 

realização dos certames eletrônicos. 

 

Outro aspecto a ser observado no que se refere à opção pela modalidade de pregão presencial é a possibilidade de 

se imprimir maior celeridade à contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à competitividade. Além 

disto tem se observado através de acompanhamento de pregões eletrônicos que embora tenha sido concebido para 

agilizar os procedimentos, excessiva demora em suas conclusões, dado ao grande volume de empresas que 

declinam de suas propostas o que não ocorre na forma presencial. 

 

Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se adequa a aquisição do objeto do 

certame, pois a Administração Pública tem o poder discricionário para decidir sobre as modalidades licitatórias 

de acordo com sua necessidade e conveniência desde que motivadas, como está disposto nos autos. 

 

Pelo fato exclusivo de não poder realizar sob a forma eletrônica, face esclarecimentos, ora expostos. 

 

 

Ponta de Pedras/PA, 29 de outubro de 2020. 

______________________________ 

Pregoeiro/CMPP 

 

 

______________________________ 

Presidente da Câmara 
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