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TERMO DE REFERÊNCIA 

1.  APRESENTAÇÃO 

Em atendimento ao disposto no art. 14 da Lei n° 8.666/93, elaboramos o presente Termo de 

Referência para o   procedimento   legal   pertinente,   a fim de definir os materiais necessários ao 

desenvolvimento das ações inerentes à Administração, a fim de fornecer subsídios à presente 

aquisição, a ser realizado por na Ata de Registro de Preços nº 007/PMJ/2021, vinculada ao Pregão 

Eletrônico nº 205/PMJ/2020, originado na Prefeitura Municipal de Jaru – RO, por esta Prefeitura 

Municipal de Cabixi – RO. 

2.  OBJETO 

O objeto do presente Termo de Referência é a aquisição de um VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO 

CAMINHONETE CABINE DUPLA 4 PORTAS (TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA) COM 

CAPOTA DE FIBRA 0KM, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI. 

3.  JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

O presente termo motiva-se pela necessidade da aquisição de Veículo automotor VEÍCULO 

UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4 PORTAS (TRANSMISSÃO 

AUTOMÁTICA), que têm por finalidade atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, sendo 

para uso no deslocamento do Prefeito e servidores do Gabinete. Dando suporte ao bom 

desempenho no dia a dia de trabalho, garantindo agilidade promovendo assim o desenvolvimento 

de suas responsabilidades e compromissos. 

A presente adesão motiva-se pela necessidade do veículo acima mencionado, como também pela 

vantajosidade para a administração pública. Conforme pesquisa de preço comprovando a 

viabilidade. 

A adesão à Ata é disciplinada pelo art. 22 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013: 

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro 

de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 

ou entidade da administração pública federal que não tenha participado 

do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

A aquisição preterida é para sanar a dificuldade objetivando o deslocamento dos servidores para 

realizar o exercício de atividades administrativas e ainda para execução de serviços e deslocamento 

a outros municípios tendo em vista que o Gabinete do Prefeito hoje não conta com um veículo 

próprio para tal. 

Por todo o exposto, conforme justificativa acima citada, e também viabilidade do preço registrado 

convém salientar que a adesão da presente ata é a ferramenta mais adequada, observados os 

critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública. 

4.  ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Item 

da 
Especificação do Produto Unidade Quant. 

Valor 

Registrado 
Valor Total 
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ARP 

03 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO 

CAMINHONETE CABINE 

DUPLA 4 PORTAS

 (TRANSMISSÃO 

AUTOMÁTICA) COM 

CAPOTA DE FIBRA 

Veículo automotor cabine dupla, 

com carroceria em aço sobre 

chassi; com capota de fibra da 

mesma altura da cabine e da 

mesma cor da carroceria, zero 

quilometro ano e modelo de 

fabricação iguais ou posteriores a 

data do pedido de fornecimento, 

cor branca, combustível diesel, 

tração 4x2 4x4 e 4x4 reduzida 

com acionamento por 

alavanca/seletor, mínimo 4 

cilindros 16V, motor mínimo 

2.8 turbo diesel, mínimo 170CV, 

transmissão AUTOMÁTICA no 

mínimo 05 (cinco) marcha a 

frente e uma à ré, direção 

hidráulica, 04 portas laterais, 

carroceria aberta; ar condicionado    

original    de    fabrica, travas 

elétricas nas 4 portas, Central 

Multimidia de som AM/FM 

stério, MP3 player, CD, sistema 

bluetooth, USB; freios ABS nas 

04 (quatro) rodas, eixo traseiro 

rígido; Air Bag (motorista, 

passageiro, lateral e cortina), 

console central com porta objetos 

e descansa braço integrado, rodas 

em aço aro mínimo capacidade 

mínima do tanque de combustível 

80L, capacidade carga útil na 

caçamba de no mínimo 1000kg, 

estribos laterais, insulfilme, 

protetor de caçamba; reboque 

para engate traseiro com 

instalação elétrica; controle de 

tração e instabilidade. O veículo 

deverá conter todos os demais 

equipamentos obrigatórios 

exigidos pelo CONTRAN e estar 

em conformidade com todas as 

Unid. 01 R$ 205.920,00  R$ 205.920,00 
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normas do PROCONVE 

(Programa de Controle de 

Poluição do ar por veículos 

Automotores). Veículo deve ser 

entregue devidamente emplacado 

e licenciado, sendo o primeiro 

emplacamento no Estado de 

Rondônia/RO município de 

Cabixi. Garantia de Fábrica 

Mínima: 36 meses ou 100.000 

(cem mil) km rodados o que 

ocorrer primeiro, assistência 

técnica prestada no município de 

Porto Velho/RO e mais 02 (dois) 

cidade do Interior do Estado de 

Rondônia. 

Valor total da adesão: R$ 205.920,00 (Duzentos e 

cinco mil novecentos e vinte 

reais) 

5.  PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 0200 – Gabinete do Prefeito 

Projeto Atividade: 2.002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 

Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 

Reserva Orçamentária: R$ 206.000,00 (Duzentos e seis mil reais) 

6.  VALOR DA AQUISIÇÃO 

O valor registrado na Ata de Registro de Preços para a presente aquisição é de R$ 205.920,00 

(Duzentos e cinco mil novecentos e vinte reais) 

7.  EXIGÊNCIAS DA ENTREGA 

O veículo deverá ser entregue na sede da Prefeitura Municipal de Cabixi – RO, localizada na Av. 

Tamoios, nº. 4031, Centro, CEP: 76994-000, Cabixi – RO, telefone (69) 3345-2353, de segunda a 

sexta-feira, das 07h00min às 13h00min. 

A entrega deverá ser supervisionada por servidor do Gabinete do Prefeito, mediante agendamento 

de horário a ser realizado pela contratada. 

A entrega dá-se com a emissão da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Cabixi – 

RO, através da Secretaria requisitante e deverá ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado por 

igual período se constatado e deferida a dilação de prazo. 

O veículo poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 
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(quinze) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades, ISENTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE QUAISQUER CUSTAS 

ADICIONAIS. 

8.  DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 

A equipe será responsável pela anotação de todas as ocorrências e deficiências, entre outras 

anotações que julgar necessárias, em relatório, que deverá ser emitido em duas vias. Uma via 

deverá ser arquivada na Secretaria interessada, para acompanhamento, e a outra via deverá ser 

entregue à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, quando o 

caso exigir. 

As exigências da fiscalização e a atuação da Comissão de Recebimento de Materiais em qualquer 

etapa da execução do contrato, em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva 

da contratada no que concerne o atendimento ao contrato. 

Os produtos serão recebidos conforme a seguir: 

a) Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº. 8.666/1993, 

sendo que de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de 

especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados 

pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção; A 

atividade consiste na verificação das informações contidas no Edital da licitação, Nota de 

Empenho e da Nota Fiscal e está limitada à conferência de endereço, CNPJ, validade do 

documento fiscal, embalagem e das quantidades que estão sendo entregues. 

b) Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea b, do mesmo dispositivo legal, que 

ocorrerá após recebimento provisório e será realizada conferência do produto precedida de 

avaliação técnica, envolvendo testes de funcionamento e verificação do cumprimento de 

todos os requisitos previstos na especificação técnica e, estando de acordo com a requisição 

emitida pelo CONTRATANTE, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de 

assinatura nas vias da nota fiscal ou no documento auxiliar da NF-e (Danfe). Isso consiste 

no desenvolvimento de atividades de inspeção e ensaios, para verificação e comprovação 

da qualidade dos produtos, em relação às especificações técnicas, se necessário. 

Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e 

encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 

Os fornecedores assumem o compromisso de substituir os produtos que apresentarem defeitos de 

fabricação, sempre que notificado, o que será feito por meio de Ofício. A assinatura do canhoto da 

nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento da mercadoria, 

sendo sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal 

dos itens, relatórios ou outros documentos que se fizerem necessário. 

Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, se no 

recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com as 

condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a 

situação, nos termos do art. 69 da LLCA. 
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Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos 

jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual. 

Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do prazo 

estipulado, será recebido provisoriamente pelos agentes acima mencionados e em definitivo, após 

constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados. 

A tratativa inicial entre a Prefeitura Municipal de Cabixi e a Contratada se dará por meio do fiscal 

do contrato o qual, não logrando êxito, comunicará, formalmente, ordenador de despesas para as 

providências legais. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado em face 

da eventual existência de vícios redibitórios. 

Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto ou que, mesmo depois de 

concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a rescisão 

unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei n. 8.666/93, bem 

como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, com abertura de 

processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa. 

O veículo deverá ser novo, de primeiro uso, não denotando uso anterior ou recondicionamento. 

A emissão do recebimento definitivo não eximirá o fornecedor de suas responsabilidades, nem 

invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que órgão contratante venha a fazer, baseada na 

existência de produto inadequado ou defeituoso. 

9.  DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

Os mesmos constantes na Ata de Registro de Preços nº 007/PMJ/2021, vinculada ao Pregão 

Eletrônico nº 205/PMJ/2020, Processo nº 1-10347/PMJ/2020, originado na Prefeitura Municipal de 

Jaru – RO. 

10.  DEVERES DA CONTRATADA 

Os mesmos constantes na Ata de Registro de Preços nº 007/PMJ/2021, vinculada ao Pregão 

Eletrônico nº 205/PMJ/2020, Processo nº 1-10347/PMJ/2020, originado na Prefeitura Municipal de 

Jaru – RO. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES) 

As mesmas constantes na Ata de Registro de Preços nº 007/PMJ/2021, vinculada ao Pregão 

Eletrônico nº 205/PMJ/2020, Processo nº 1-10347/PMJ/2020, originado na Prefeitura Municipal de 

Jaru – RO. 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Lei 8.666/93, art. 40, XIV) 

O pagamento será através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo 

Contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada, sendo 

efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas 

pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas 

vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade. 
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O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da apresentação 

da fatura/nota fiscal. 

A fatura/nota fiscal deverá descrever de forma circunstanciada a descrição do Veículo e valor 

conforme o empenho. 

Deve acompanhar a fatura toda a documentação necessária à comprovação de que a 

CONTRATADA se mantém regular em todas as condições previstas para habilitação no certame. 

O pagamento somente será efetuado se houver o aceite/certificação da Comissão de Recebimento 

na fatura/nota fiscal. Se a fatura/nota fiscal não for apresentada ou for apresentada em desacordo 

ao contratado, com irregularidades, o prazo para o pagamento será interrompido até que a 

CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias à sua regularização formal, não 

implicando qualquer ônus para a Prefeitura. 

Saneadas a irregularidades, o prazo de pagamento será contado do início a partir da data de 

protocolo da comunicação escrita da regularização das falhas e omissões pela CONTRATADA. 

Tudo em conformidade com que dispõe sobre a Ordem Cronológica de Pagamentos, no âmbito do 

Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Cabixi – RO. 

Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem bancária. 

A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados 

do fiscal do contrato. 

As propostas apresentadas devem observar o princípio da anualidade estabelecido pela Lei nº 

10.192, de 14.2.2001. 

13. DAS REVISÕES E DA GARANTIA 

Garantia mínima de 36 meses: original de fábrica com as respectivas modificações exigidas se for 

o caso, no edital. 

O prazo inicial de garantia será contador a partir da data da assinatura do termo do recebimento 

definitivo dos veículos. 

A revisão do veículo, até os 80.000 km (oitenta mil quilômetros) serão realizadas pela vencedora e 

sob ás suas expensas, nos momentos determinados pelo manual do fabricante, conforma as 

instruções também previstas no manual. 

As substituições das peças e a mão de obra, quando das revisões em garantia, estarão sujeitas ás 

obrigações praticadas no mercado, nos termos das legislações pertinentes e subsidiária. 

Durante o prazo de vigência da garantia, caso o veículo venha a apresentar vícios, defeitos ou 

incorreções, deverão ser reparados e corrigidos, sem ônus para a Administração, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis. 

O veículo que, no período de 90 (noventa) dias, contados do recebimento definitivo, apresentar 

defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela frequência de manutenções 

corretivas realizadas em concessionárias do fabricante, deverá ser substituído no prazo de 20 

(vinte) dias corridos. Este prazo será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela 

concessionária, dentro do período supracitado. 
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Nenhum custo adicional será pago por ocasião de locomoção de técnicos ou aparelhos, sendo os 

mesmo de inteira responsabilidade da Contratada. 

A falta de peças não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a Contratada 

das penalidades a que estará sujeita pelo não-cumprimentos dos prazos estabelecidos. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Os casos omissos serão resolvidos pelas partes em comum acordo, por meio de termo aditivo, em 

conformidade com a Lei n. 8.666/93. 

15. TERMO DE REFERÊNCIA 

O Termo de Referência elaborado segue assinado pelo representante da secretaria, ciente com os 

termos aqui apresentados, e de responsabilidade dos mesmos. 

Cabixi, 09 de março de 2021. 

Elaborado por:    

 
 
 

Cleidineia Assis Moreira 
Diretora de Div. I de Apoio  

Adm. e Controle Orçamentário 

Dec. 028/2021 
 

Aprovado por: 

 
 

Averaldo Lino da Silva  
Chefe do Gabinete do Prefeito 

Dec. 008/2021 
 


