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TERMO DE REFERENCIA 

1. INTR0DUcAO 

Em cumprimento ao disposto no Artigo 30,  incisos I, II, Ill da Lei 10.52/2002, 
elaboramos o presente Termo de Referenda, a qual contem todas as informaçoes 
necessárias para que seja efetuada através de licitaçao a aquisiçao de 01 (urn) 
velculo automotivo, zero quilometro, ano de fabricaçao 2017/2018 ou superior tipo 
Picape, de fabricaçao nacional, dotados de todos as equiparnentos exigidos pelo 
COdigo Nacional de Transito e conforme as caracteristicas, condiçOes, obrigaçoes e 
requisitos técnicos contidos neste Termo de Referéncia. 

2. DO OBJETO DA c0NTRATAçA0 

• Contrataçao de empresa especializada para aquisiçao de urn velculo tipo Picape 
de 04 portas. Para atender as necessidades deste Departamento Municipal de 
Tiânsito. A aquisiçäo do mesmo é de surna irnportância para que possamos realizar 
as atividades corn rnaior eficacia no serviço dos agentes, transporta-los aos locals 
de fiscalizaçao e operaçäo de trânsito bern coma as materials de trabalho: cones, 
cavaletes, Placas de sinalizaçao e tracionar o reboque corn veiculos apreendidos ou 
envolvidos em acidentes. 
Tipo de Carroceria Cabine Dupla 
Motor 2.5 
CombustIvel Flex 
Potência Näo inferior 159 cv 

TraçAo  Traseira 4x2 

Câmbio 05 Velocidades on superior 

Direçao  Eletrica e ou Hidráuliea 

Rodas "Alummnio Aro 16" 

Airbagucs Frontais 

Portas 04 

Ocupantes 05 

Cor Branea I  
Freios ABS 

Ahmentaçao Injeçao Eletronica 

Carga ütil 730 kg 

AceleraçAoO-100 Km/h 15 s 
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Tanque de Combustive) 80 litros 
Ar-condicionado Sim 
Travamento central das portas Sim 
Retrovisores externos Eletricos Sim 
Banco 	do 	Motorista 	Corn 
regulagem de altura 

Sim 

Vidros 	dianteiros 	e 	traseiros 
E1etricos 

Sim 

Alerta de cinto de seguranga do 
motorists 

Sim 

Protetor de Cagamba Sim 
Pneu de estepe Sim 
Chave de roda Sim 
Triangulo Sinalizador Sim 
Macaco Hidraulico Sim 
Manuais de bordo Sim 

3. CRITERIOS PARA A ACEITAQAO DO PRODUTO 

So sera aceito o fornecimento de produto que estiver de acordo com as 
especificacoes exigidas, estando sua aceitacao condicionada a devida fiscalizacao 
dos agentes competentes, nomeados atraves de portaria em anexo. Nao sera 
aceito produto cujo prego unitario exceda o valor media encontrado no mercado. 
Nao serao aceito produto cuja condigao de armazenamento e transporte nao seja 
satisfatoria. 

4. PROCEDIMENTO DE FISCALIZACAO 

Cabers ao gestor nomear atraves de portaria um servidor para acompanhar 
e fiscalizar a entrega do veiculo para atuar de acordo com o Art. 67 da Lei n° 
8.666/93. 

Cabers ao fiscal do contrato anotar em registro proprio todas as ocorrencias 
relacionadas com o fornecimento do bern mencionado, determinando o que for 
necessario para a regularizapao das faltas ou defeitos observados. 
As decisoes e providencias que ultrapassem a competencia do servidor designado 
deverao ser solicitadas ao ordenador de despesas em tempo habil para a adogao de 
medidas convenientes. 
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6. DA ENTREGA DO PRODUTO 

0 veiculo devera ser entregue nas seguintes condiçOes: 

a) Entrega de acordo corn a solicitaçao do DEMUTRAN através do 
departarnento de compras/PMRP a qual forrnulara o pedido via e-mail ou 

similar, nao podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias para entregar o 
veiculo solicitado, bern corno toda a docurnentaçao necessária para o 
licenciarnento do mesrno. 

o veiculo devera ser entregue na sede da Prefeitura no horário de expediente 

de segunda a sexta-feira das 07h30 as 13h30, não se responsabilizando pela 
entrega fora deste horário e dias. 

As despesas corn transporte, fretes, bern como qualquer outro relacionado a 
entrega do produto é de total responsabilidade da contratada. 

Caso detecte algurna falha no fornecimento, em desconforrnidade corn o 
contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 05 
(cinco) dias, sem prejuIzo das sançOes previstas. 

0 produto deverá ser entregue obedecendo as seguintes especificaçoes: 

a) 0 recebimento do objeto está condicionado a observância de suas 
especificaçoes técnicas, cabendo a verificaçao ao representante designado 
pela contratante. 

b) 0 objeto deverá ser novo, assirn considerado de primeiro uso, e deverá ser 
entregue no endereço constado na ordern de compra, acompanhado das 
respectivas notas fiscais, jutes corn toda docurnenta(;ao do objeto. 

c) 0 objeto devera ser entregue ern velculo adequado pra transporte do mesmo. 

6. DO PAGAMENTO: 

o pagamento da fatura será efetuado no prazo rnáxirno de 30(trinta) dias, 

contados a partir do dia, mediante a apresentaçâo da Nota Fiscal corn a efetiva 
entrega do objeto e posterior recebirnento atestado por responsävel pelo setor 

competente. 
o pagarnento serA creditado em favor da contratada, através de ordem 

bancária, conta qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar 
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explicitado no nome, nümero da agència e o nümero da conta corrente ern que 
deverâ ser efetuado o credito. 

Para efeito do cada pagamento, a nota fiscal/fatura devera estar 
acompanhada das gulas de cornprovaçäo da regularidade fiscal para corn 
Seguridade Social (INSS), A Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede do CONTRATADO e FGTS. 

Nenhurn pagamento será efetuado a empresa contratada se a mesma nao 
estiver em dias corn a regularidade fiscal e trabalhista. 

7. RESPONSAVEL PELO ENCAMINHAMENTO 

Tm 	 Nome: Wanziel de Souza Santos 
Funçao: Diretor do DEMUTRAN 
Email: prnrpdernutranhotmail.combr 
Coritato: 94 991739568 

Diretot Dep. Mun. Trans ito 
flor4i fl3fl7 

Tm 
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