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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETIVO 

Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo automotor com 

manutenção e seguro, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 

SEMMA. 

2. JUSTIFICATICA 

Considerando que o planejamento atual da Secretaria Municipal de Meio Ambiente- 

SEMMA compreende os 03 (três) instrumentos principais da Política Nacional de Meio Ambiente, 

Licenciamento, Fiscalização e Educação Ambiental e que essa Secretaria teve um crescimento 

considerável em suas atividades e no quadro de servidores nos últimos 12 meses, contando hoje 

com uma equipe de 52 (cinquenta e dois) colaboradores desenvolvendo em maior parte do 

expediente ações externas relacionadas aos instrumentos acima citados. 

Isto posto, essa nova estruturação das atividades faz com que o quantitativo de veículos 

não suporte as demandas da referida Secretaria, sendo necessário o acréscimo para a realização de 

suas tarefas precípuas no atendimento aos deslocamentos no município, no intuito de melhorar 

significativamente a qualidade dos serviços e suprir as deficiências identificadas.  

3. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

O objeto a ser contratado enquadra-se na classificação de bens e serviços comuns, ou seja, 

cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos, nos termos do parágrafo 

único, do artigo 1º da Lei 10.520/02. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 Veículo de especificações 

mínimas: 

Veículo tipo caminhonete 

4x4, com manutenção 

preventiva e corretiva, 

sem motorista, cabine 

dupla, mínimo 160 CV, 
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direção hidráulica, sem 

motorista, ano e modelo a 

partir de 2017, modelo 

2017 ou posterior, veículo 

movido a diesel, potência 

mínima 2.2, rádio 

AM/FM,  Capacidade para 

transportar no mínimo 05 

(cinco) passageiros 

(incluindo o motorista), 

Câmbio com 5 (cinco) 

marchas à frente e uma à 

ré, ar condicionado, vidros 

elétricos no mínimo nas 

portas dianteiras, película 

de proteção solar nos 

vidros, airbag duplo 

(motorista e passeiro) 

alarme antifurto; trava 

elétrica em todas as 

portas; fabricação 

nacional, freios ABS; 04 

portas, acessórios de 

segurança exigidos pela 

Lei Federal nº 

9.503/1.997, com 

capacidade mínima de 

carga de 1.000 Kg, 

fabricação nacional 

regime de quilometragem 

livre, sem combustível, 

com seguro total. 

02 Veículo de especificações 

mínimas: 

veículo tipo passeio, com 

manutenção corretiva e 

preventiva; sem motorista; 

potência mínima 1.0; 

direção hidráulica; Ano 

2018 ou posterior; modelo 

2018 ou posterior; Hatch 

ou Sedan; rádio AM/FM; 

capacidade de lotação 

para 05 (cinco) 

passageiros (incluindo 

motorista); película de 

proteção solar no vidros; 

62 CV; Ar condicionado; 

câmbio manual de 05 

(cinco marchas à frente e 

Unidade 02 
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01 (uma) ré; direção 

hidráulica; vidro elétrico 

no mínimo nas portas 

dianteiras; airbag duplo 

frontal (motorista e 

passageiro); chave 

reserva, limpador e 

desembaçador do vidro 

traseiro; freios ABS; 04 

portas, acessórios de 

segurança exigidos pela 

Lei Federal nº 

9.503/1.997; 

bicombustível 

(etanol/gasolina); alarme 

antifurto; trava elétrica em 

todas as portas; fabricação 

nacional, regime de 

quilometragem livre, sem 

combustível, com seguro 

total  

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONSTRATADA 

5.1. Os veículos deverão ser entregues em perfeitas condições de funcionamento e uso, 

com documentação atualizada, licenciado no Estado do Pará, sem franquia mensal de 

quilometragem. 

5.2. A contratada responsabilizar-se-á pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela 

manutenção preventiva e corretiva, entendendo-se preventiva aquela constante no plano de 

manutenção da fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo 

de defeitos que ocorram de maneira aleatória, durante os intervalos entre as manutenções 

preventivas e quaisquer outras despesas que direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir 

sobre a execução do Objeto deste termo de referência. 

5.3. A contratada responsabilizar-se-á por realizar a imediata e tempestiva Manutenção 

Preventiva e Corretiva do veículo disponibilizado, mantendo o mesmo em perfeito estado para a 

prestação dos serviços contratados, observando o prazo de 04 (quatro) horas para manutenção e 

substituições de veículos, contadas a partir da disponibilização formal dos veículos, feita pelo 

gestor do contrato, à contratada. 

5.4. Os veículos permanecerão à disposição da contratante 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, mesmo não estando a serviço. 
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5.5. A Contratada se responsabilizará pela cobertura contra danos materiais e pessoais 

ocasionados a terceiros, já incluída no valor mensal da locação. 

5.6. A contratada disponibilizará veículos reserva com as mesmas características técnicas 

contidas neste instrumento, emplacado no Estado do Pará, em número suficiente para comportar 

eventuais substituições por indisponibilidade (incluídas as movimentações para manutenções e 

revisões), de modo a garantir a continuidade do serviço, respeitado, todavia, o prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas fixado para substituições nos municípios do interior e de 04 (quatro) horas na 

capital, contadas a partir da comunicação escrita feita pelo gestor do contrato. 

5.7. A contratada deverá disponibilizar, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive 

sábados, domingos e feriados, serviço de socorro para transporte e deslocamento de veículos e 

condutores, nos casos de defeitos e/ou acidentes, de modo a proporcionar atendimento imediato. 

A contratada deverá substituir o veículo em no máximo 12 (doze) meses de uso, a contar 

da data da entrega. 

A contratada deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de transito 

cometidas na condução do veículo locado e solicitar o reembolso dos valores junto à contratante. 

Antes de realizar o pagamento, a Contratada aguardará conclusão dos processos referentes 

aos recursos previstos pela legislação. 

- A Contratada deverá encaminhar à Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

as notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a resguardar o direito, por parte dos 

condutores, de interpor recursos 

Nos casos em que a Contratante não for notificada dentro do prazo supracitado, a 

Contratada se responsabilizará integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a 

multas, taxas e/ou despesas, inclusive com guincho e estadias, decorrentes das infrações. 

É vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços do objeto deste termo de 

referência. 

A contratada deverá disponibilizar o veículo em no máximo 15 (quinze) dias corridos, 

contados a partir da assinatura do contrato e publicação do extrato do mesmo Diário Oficial dos 

Municípios do Estado do Pará. 

O veículo deverá ser de propriedade da contratada, podendo estar financiado em seu nome. 

Caso seja cooperativa, a contratada deverá apresentar relação dos veículos e comprovar a 
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propriedade em nome dos respectivos associados individuais, devendo a comprovação dos 

cooperados serem realizadas por meio de Ata. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas; 

6.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

6.3. Designar servidor responsável para a fiscalização e acompanhamento do contrato. 

6.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o fornecimento de 

veículos que estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a 

substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados. 

6.5. Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, 

garantindo o contraditório e ampla defesa. 

6.6. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais 

condições necessárias à execução do contrato. 

6.7. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

6.8. A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do setor Competente a ser 

indicado pela contratante. 

7. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1. Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo 

em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em 

conformidade com o Edital de licitação, termo de referência e Proposta de Preços da empresa 

considerada vencedora. 

7.2. O contrato terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data da assinatura. 

7.3. O momento de contratação será um ato unilateral da administração pública, e será 

definida conforme seus critérios de oportunidade e conveniência, não cabendo ao licitante 

vencedor à exigência de imediata contratação dos itens licitados. 

8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
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8.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Antonio Geraldo 

Rodrigues de Brito, pertencente ao quadro funcional desta Secretaria e devidamente designado para tal fim. 

8.2. A fiscalização de que trata este subitem não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e propostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 8.666/93. 

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinado o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhados os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

9. DA GARANTIA 

9.1. Todos os itens a serem utilizados e serviços executados, deverão possuir garantia de qualidade, 

de acordo com o Código de Defesa do consumidor e demais normas legais vigentes em relação à matéria. 

 

 10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data de entrega do 

objeto, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente. 

10.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 

e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais 

ou da matriz; 

10.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, 

contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número 

da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

10.4. havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação ou, ainda circunstancia que impeça a liquidação da empresa, o pagamento ficará 

sobrestado até a resolução da causa ensejadora do impedimento; 

10.5. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em 

dias com suas regularidades fiscal e trabalhista. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

11.1.  pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a 

Administração poderá, desde que garantida à defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO as 

seguintes sanções: 

  I – advertência escrita – comunicação formal quanto à conduta do CONTRATADO sobre 

o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das 

necessárias medidas de correção; 
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     II – multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3 % (três décimos por centos) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos 

serviços solicitados e não executados; 

b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das 

demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços solicitados e não executados, no caso de 

atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou 

fora das especificações contratadas; 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratas com a 

Administração Pública Municipal por prazo não superior a 02 ( dois) anos nos termos da Lei 

nº 10.520/02. 

IV – 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 do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração Pública Municipal pelos 

prejuízos resultantes de sua ação ou omissão. 

12. DOS CASOS DE RESCISÃO 

12.1 De acordo com o art. 79 da Lei nº 8.666/93, a rescisão do contrato poderá ser: 

I – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 

do artigo 78 da citada Lei; 

II – amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

III – judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO ÚNICO. No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o 

CONTRATADO, salvo, pelos serviços executados e produtos fornecidos e aceitos pelo 

CONTRATANTE. 

13. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 

13.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos 

limites previstos no § 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos 

termos do § 2º, II, do mesmo artigo. 

14. DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 

CONTRATOS 
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14.1. Durante a vigência do contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 

exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas , da ocorrência de situação prevista na alínea “d”  

do inciso II, do art.65, da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

14.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do 

art. 65, da Lei nº 8.66/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o 

Contrato e iniciar outro processo licitatório; 

14.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

firmados no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA será apurado em 

processo apartado, devendo ser observado o que determina a línea “d” do inciso II, do art. 65, da 

Lei nº 8.666/93. 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de 

interesse público e deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de 

ofício ou mediante provocação de terceiro; 

15.2. A contratada responderá de maneira absoluta e inescusável pela execução  dos 

serviços contratados, assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos serviços 

contratados; 

15.3. Os casos omissos no Termo de Referência deverão ser supridos pela Lei nº 8.666/93 

e suas alterações, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas pela Coordenadoria 

Administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, no endereço constante no 

Termo de Referência. 

15.4. Fica estabelecido o foro da Comarca de Marituba, Estado do Pará, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas das avenças. 

 

 

Marituba/PA, 14 de Agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

________________________ 

Ismaily Bastos Delfino 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 
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