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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O Objeto do presente Termo de Referência visa a LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO 
PORTE, POTÊNCIA MINIMA DE 1000 CILINDRAS, QUATRO PORTAS, COMPLETO, ATÉ 3.000 KM, 
SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS EM LEI.  

 

2.  DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1.  Os serviços contratados têm suas especificações, unidadeades, quantidades e valores de mercado 
estimados no escopo da tabela abaixo. Essa tabela foi elaborada com base nas demadas da CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ. 

 

2.2. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a Lei 
nº 10.520/02, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente 
encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações pertinentes. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

 

3.1. – A presente contratação justifica-se pela necessidade das demandas existentes para atendimento 
as atividades diárias dos funcionários e vereadores junto aos órgãos oficiais para tratar assuntos da 
Câmara Municipal, diante destes fatos elencados e para que não haja descontinuidade dos serviços 
essenciais prestados por este Poder Legislativo, necessita-se a locação de veículos para a 
atendimento da referida demanda. . 

 
4. DO QUANTITATIVO ESTIMADO 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QTDE 

1 

LOCACAO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 
POTENCIA MINIMA DE 1000 CILINDRADAS, QUATRO 
PORTAS COMPLETO, ATE 3.000 KM, SEGURO TOTAL 
E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 
EXIGIDOS EM LEI. 

 

MÊS 12 

 
5.  DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
5.1. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA procederá à entrega do(s) veículo(s) na sede da 
Câmara Municipal de Concórdia do Pará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a emissão da 
ordem de serviço; 
5.2. O(s) veículo(s) ficarão a disposição da CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ em tempo 

integral, com quilometragem livre, para execução dos serviços em dias úteis, ou aos sábados e feriados 
sempre que necessário em horários que melhor possam atender as demandas do; 

 
5.3. O(s) veículo(s) deverão ser entregues emplacados e licenciados, conforme normas do DETRAN/PA 
sem qualquer ônus para administração pública, e com todos os equipamentos de segurança (triângulo, 
extintor de incêndio, estepe, etc) exigidos pelos órgãos competentes, sem motorista, com todas as 
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revisões em dia, chave reserva, seguros e demais acessórios. 

5.4. As despesas de Manutenção preventiva e corretiva ocorrerão por conta da CONTRATADA, sem 
custos adicionais a CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ. 
Sempre que for necessário realizar serviços de manutenção corretiva, A CONTRATADA deverá comunicar 
ao fiscal do contrato com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, afim de não causar prejuízos 
nas demandas da CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ; 

5.5. Durante a manutenção corretiva, caso seja necessário a remoção dos veículos do município a 
CONTRATADA deverá outro veículo até que o serviço de manutenção corretiva seja finalizado. 
5.6. A manutenção preventiva deve seguir rigorosamente o previsto nos manuais dos fabricantes, com 
obediência aos períodos para substituição de pneus desgastados, peças materiais e componentes de 
reposição, visando evitar ao máximo procedimentos de manutenção corretiva oriundos da extrapolação do 
prazo indicado para as revisões. 
5.7. Ficará a encargo da CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, todos os custos com 
lavagem, limpeza, abastecimento de combustível e o condutor/operador para o(s) referido(s) veículo(s). 
5.8.Todos os impostos, taxas, contribuições e outros porventura incidentes sobre o serviço contratado 
estarão inclusos no valor do contrato. 
 
 

6. RESPONSABILIDADE NA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS E SINISTROS 

a) Os veículos somente serão conduzidos por empregados do gabinete da Câmara, ou 
formalmente autorizados por ela para tal.  
b) Toda a responsabilidade por dano, avaria de qualquer espécie, colisão, roubo, incêndio 
ou perda total que ocorrer com o veículo dado em locação será de inteira e única 
responsabilidade da contratada, salvo os casos em que o empregado da Câmara tenha 
concorrido para tal, através de dolo ou culpa, o que somente será apurado em processo 
administrativo interno.  
c) Caso o veículo apresente defeitos ou sinistro durante o período da locação, a contratada 
deverá providenciar, a sua substituição por outro veículo do mesmo tipo, o qual deverá ser 
entregue no local da ocorrência, ou a contratada deverá providenciar conserto do mesmo, 
respeitando-se os seguintes prazos e peculiaridades:  

c.1) Substituição ou conserto do veículo no prazo máximo de 8 (oito) horas após o 
recebimento da comunicação por parte da Câmara ou do motorista.  
c.2) As multas porventura imputada ao veículo em locação, em função de infrações às 
legislações de trânsito por parte dos condutores, serão ressarcidas pela Câmara à 
Contratada. Para se habilitar a este ressarcimento, a locadora deverá apresentar o 
recibo de pagamento da infração, juntamente com a documentação que comprove a 
locação do veículo pela Câmara Municipal na data e horário da infração.  
c.3) O prazo de defesa do infrator deverá ser garantido. 
 

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
7.1. Apresentação de pelo menos 01(um) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o(s) mesmo(s), assinados, datados e 
os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a 
empresa licitante prestou/presta serviços em quantidades e características similares ao objeto desta 
licitação; 

7.2. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado deverá 
constar firma reconhecida em cartório; 
7.3. O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o atestado de 
capacidade técnica podendo ser nota fiscal ou contratos firmados com administração pública ou privada. 
7.4.Poderão ser exigidos outros documentos de Comprovação de Qualificação Técnica, caso necessário. 
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8. DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A execução dos serviços prestados sobre o contrato será acompanhada e fiscalizada pela 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, através de servidor devidamente designado, 

conforme os termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, a fim de acompanhar e fiscalizar a execução de todos 

os serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 

o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. O fiscal se responsabilizará entre 

outras atribuições:  

a) Conferência e Avaliação dos serviços;  

b) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para verificar se 

está em conformidade com as especificações do Termo de Referência;  

c) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

d) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a 

seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  

 

8.2. A fiscalização de que trata este item 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 prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
9. DAS AMOSTRAS  
9.1. Não serão exigidas amostras para esta contratação. 

 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, além das constantes do Edital e Contrato 

a) Arcar e responsabilizar-se, com todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: impostos, taxas, 
encargos sociais, fiscais, e quaisquer outras que forem necessárias. 
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 
c) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução dos 
serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução;  
d) Substituir às suas expensas, todo e qualquer maquinário em desacordo com as especificações exigidas e 
padrões de qualidade exigidos, que vier a apresentar problema quanto ao resultado apresentado; 
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua 
culpa ou dolo até a entrega dos serviços; 
f) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução deste 
serviço. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Cumprir às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
b) Exercer a fiscalização sobre a prestação dos serviços por servidores especialmente designados, nos 
termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
d) Rejeitar os resultados que não estejam de acordo e que não atendam aos requisitos constantes das 
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14. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

especificações dos serviços; 
e) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

f) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho. 
 

12. DO PAGAMENTO  

12.1. O pagamento dos serviços objeto deste termo será efetuado mediante requerimento 
mensal, após o atesto da prestação do serviço mensal realizada pelo fiscal da Câmara 
Municipal, apresentação de nota fiscal/fatura e/ou recibos, após o fechamento do mês e a 
quitação até o décimo dia útil do mês seguinte. 
 

 
13.1 Não serão admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

14.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 
 

15.1 O acordado será devidamente empenhado conforme § 3º, do Art. 60 c/c do art. 61, da Lei 4.320/64, 
bem como ao disposto Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101/00 e pago pela 
contratante à contratada de acordo com a previsão de dotação originária de recursos, conforme a 
prestação de serviços de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, correrá a conta do 
elemento orçamentário a ser indicado no momento da contratação. 

 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  
16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 
de 2002, a Contratada que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f)    não mantiver a proposta. 

16.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

16.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

16.2.2. multa moratória observada os seguintes limites: 

 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens 
solicitados e não entregues; 

15 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.  DA SUBCONTRATAÇÃO 
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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 itens solicitados e não entregues, no caso de atraso superior 
a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das especificações 
contratadas; 

16.2.3. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos subitens 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

16.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual 

pelo prazo não superior a dois anos; 

16.2.5. 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 perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

16.2.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

16.2.7. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

16.2.8. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.2.9. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

16.2.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

16.2.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

17. DOS CASOS DE RESCISÃO  

17.1. De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 
a) por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do artigo 78 da citada Lei; 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja 

conveniência para a Administração; 
c) judicial, nos termos da legislação. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o CONTRATADO, salvo pelos 
serviços executado e aceitos pelo CONTRATANTE. 
 

18.  DO CONTRATO E VIGENCIA 

18.1. 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. 

18.2. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, e sua prorrogação, ficará a critério do órgão 
solicitante mediante o procedimento devidamente motivado acerca da imperiosidade do atendimento 
à necessidade publica de a despesa ser gerada de acordo com o Art. 57 da Lei 8.666/93, com 
validade e eficácia após a publicação de seu extrato. 



 
 

 ESTADO DO PARÁ 
         CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

CNPJ 14.145.817/0001-62 - Palácio Antonio Ribeiro da Silva 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

18.3. O momento de contratação será um ato unilateral da administração pública, e será definida 
conforme seus critérios de oportunidadeade e conveniência, não cabendo ao licitante vencedor a 
exigência de imediata contratação dos itens licitados. 

 
19.  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, reserva-se o direito de liberar a nota 
fiscal para pagamento, somente após o ateste de recebimento do Servidor responsável designado 
como fiscal do contrato em tela, após aferir a qualidade dos serviços de acordo com as especificações 
do Termo de Referência. 
19.2. 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; 
19.3. Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei nº. 8.666/1993 e 
suas alterações, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ. 
19.4. Fica estabelecido o Foro da Comarca de CONCÓRDIA DO PARÁ, Estado do Pará, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas das avenças. 
 
 

 
Câmara Municipal de Concórdia do Pará, 02 de março de 2021. 

 
 
 
 

 
BRUNO PASTANA FEIO 

Presidente da CMCP 
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