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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.0. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente termo: a 

aquisição de 01 (um) veículo tipo passei/popular, 

quatro portas, 0 km, flex, potência mínima 80 CV, 

com freios anti-blocante (abs), airbag frontal duplo, 

ar condicionado, transmissão manual de no mínimo 

05 velocidades, rodas no mínimo 14 polegadas, 

sistema de som no mínimo rádio FM/AM e CD/ pen 

drive, garantia de no mínimo 12 (doze) meses. 

 

2.0. JUSTIFICATIVA 

2.1. a contratação acima descrita, que será 

processada nos termos deste instrumento, 

especificações técnicas e informações 

complementares que o acompanham, quando for o 

caso, justifica-se pela necessidade de 

desenvolvimento de ações continuadas para a 

promoção de atividades pertinentes da Câmara 

Municipal de Porto Alegre Do Tocantins, visando à 

maximização dos recursos em relação ao objetivo 

programado, consideradas as diretrizes e metas 

definidas nas ferramentas de planejamento 

aprovadas. 

 

2.2. Tendo em vista que o único veículo 

pertencente ao legislativo já se encontra inviável 

para realização de viagens fora do município pelo 

estado em que se encontra, dessa forma necessita 

da aquisição de um novo veículo para as atividades 

administrativas do legislativo municipal. As 

características e especificações do objeto da 

referida contratação são: 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO/ SERVIÇO: 01 (UM) 

VEÍCULO TIPO PASSEI/POPULAR, QUATRO 

PORTAS, 0 KM, FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA 80 CV, 

COM FREIOS ANTI-BLOCANTE (ABS), AIRBAG 

FRONTAL DUPLO, AR CONDICIONADO, 

TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 05 

VELOCIDADES, RODAS NO MÍNIMO 14 

POLEGADAS, SISTEMA DE SOM NO MÍNIMO 

RÁDIO FM/AM E CD/PEM DRIVE, GARANTIA DE 

NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. 

VALOR PREVISTO: R$ 55.206,66 

 

3.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

3.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto 

contratado efetivamente realizado, de acordo com 

as cláusulas do respectivo contrato ou equivalente. 

 

3.2. Proporcionar ao contratado todos os meios 

necessários para a fiel execução do objeto da 

presente contratação, nos termos do 

correspondente instrumento de ajuste. 
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3.3. Notificar o contratado sobre qualquer 

irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 

produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e 

completa fiscalização, o que não exime o contratado 

de suas responsabilidades pactuadas e preceitos 

legais. 

 

4.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

4.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e 

obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 

tributária e trabalhista, bem como por todas as 

despesas e compromissos assumidos, a qualquer 

título, perante seus fornecedores ou terceiros em 

razão da execução do objeto contratado. 

 

4.2. Substituir, arcando com as despesas 

decorrentes, os materiais ou serviços que 

apresentarem alterações, deteriorações, 

imperfeições ou quaisquer irregularidades 

discrepantes às exigências do instrumento de ajuste 

pactuado, ainda que constatados após o 

recebimento e/ou pagamento. 

 

4.3. Não transferir a outrem, no todo ou em 

parte, o objeto da contratação, salvo mediante 

prévia e expressa autorização do contratante. 

 

4.4. Manter, durante a vigência do contrato ou 

instrumentos equivalente, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no respectivo 

processo licitatório, se for o caso, apresentando ao 

contratante os documentos necessários, sempre 

que solicitado. 

 

4.5. Emitir nota fiscal correspondente à sede ou 

filial da empresa que apresentou a documentação 

na fase de habilitação. 

 

4.6. Executar todas as obrigações assumidas 

com observância a melhor técnica vigente, 

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos 

preceitos legais, normas e especificações técnicas 

correspondentes. 

 

5.0. DOS PRAZOS 

5.1. O prazo máximo para a execução e entrega 

do objeto ora contratado, conforme suas 

características, e que admite prorrogação nos casos 

previstos pela Lei 8.666/93 será considerado o 

prazo de 30 (trinta) dias uteis a partir da emissão da 

nota de empenho, ordem de fornecimento ou 

assinatura deste contrato. 

 

5.2. O prazo de vigência do contrato será 

determinado: até o final do exercício financeiro de 

2019, considerado da data de sua assinatura. 

 

6.0. DO REAJUSTAMENTO 

6.1. Os preços contratados são fixos pelo 

período de um ano, exceto para os casos previstos 

no ART. 65, §§ 5º e 6º, da LEI 8.666/93. 

 

6.2. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-

financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a 

relação que as partes pactuaram inicialmente, nos 

termos do ART. 65, INCISO II, ALÍNEA D, da LEI 

8.666/93, mediante comprovação documental e 

requerimento expresso do contratado. 

 

7.0. DO PAGAMENTO 



    Diário Oficial         

DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 
Lei nº 392/2017. 

ANO III, Nº 262 
Porto Alegre do Tocantins – TO, Terça-Feira, 22 de outubro de 2019 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de chaves Publicas Brasileira-ICP. 

Página: 3 

 

7.1. O pagamento será realizado mediante 

processo regular e em observância às normas e 

procedimentos adotados pelo contratante, da 

seguinte maneira: até trinta dias após a entrega total 

do bem/material. 

 

8.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. A recusa injusta em deixar de cumprir as 

obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 

contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes 

penalidades previstas nos ARTS. 86 e 87 da LEI 

8.666/93: 

 

A - Advertência; 

 

B - Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de 

atraso na entrega, no início ou na execução do 

objeto ora contratado; 

 

C - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

contratado pela inexecução total ou parcial do 

contrato; 

 

D - Suspensão temporária de participar em licitação 

e impedimento de contratar com a administração, 

por prazo de até 02 (dois) anos; 

 

E - Declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a administração pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida sua reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 

F - Simultaneamente, qualquer das penalidades 

cabíveis fundamentadas na LEI 8.666/93. 

 

8.2. Se o valor da multa ou indenização devida 

não for recolhido no prazo de 15 dias após a 

comunicação ao contratado, será automaticamente 

descontado da primeira parcela do pagamento a 

que o contratado vier a fazer jus, acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 

quando for o caso, cobrado judicialmente. 

8.3. Após a aplicação de quaisquer das 

penalidades previstas, realizar-se-á comunicação 

escrita ao contratado, e publicado na imprensa 

oficial, excluídas as penalidades de advertência e 

multa de mora quando for o caso, constando o 

fundamento legal da punição, informando ainda que 

o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 

PORTO ALEGRE DO TOCANTINS, 06 de 

setembro de 2019. 

 

 

ALAN VIEIRA GOMES 

Presidente Da Câmara Municipal 

 

 

 

JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO 

ALEGRE DO TOCANTINS possui a necessidade de 

aquisição de um veículo novo, destinado à 

manutenção e realização das atividades 

Administrativas Do Poder Legislativo Municipal. 

  

 No intuito de acelerar a aquisição em 

questão, foram realizadas consultas a atas de 
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registro de preços vigentes nos sítios de diversos 

órgãos municipais onde foi identificado o Pregão 

Presencial Nº 007/2018 realizado pelo Fundo 

Municipal De Saúde De Lajeado- TO no qual a 

empresa VIA ALIANÇA COMÉRCIO DE 

AUTOMÓVEIS LTDA foi vencedora da ATA DE Nº 

006/2018, Processo Administrativo Nº 105/2018 dos 

itens do pregão original, o qual equivale ao item do 

nosso termo de referência e cujas especificações 

atendem a necessidade da Câmara Municipal de 

Porto Alegre Do Tocantins. 

 Foram efetuadas pesquisas de preço e, 

conforme se podem verificar nos orçamentos 

anexos, os valores propostos encontram-se acima 

ou similar do valor registrado, sendo assim 

demonstrado que a aquisição através de adesão ao 

registro de preços é vantajosa para a gestão, tendo 

em vista que na proposta registrada constam preços 

abaixo dos valores praticados no mercado, gerando 

economia para a administração, diante disto 

justifica-se a adesão ao registro de preços do citado 

órgão. 

 Justifica-se ainda que a adesão a ata de 

registro de preços atende o que rege a LEI N° 

8.666/93, regulamento do registro de preços pelo 

decreto N° 7.892/13, cumpre os princípios da 

vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, 

uma vez que, com este procedimento, a Câmara 

Municipal De Porto Alegre Do Tocantins, adquire os 

bens já aceitos por outro órgão, fator que propicia 

segurança de que o referido objeto atende a 

determinados requisitos de qualidade, e com um 

preço mais acessível em relação ao praticado pelo 

mercado, devidamente comprovado pela diferença 

entre o preço registrado e os orçados no mercado, 

conforme orçamentos apresentados, por fim a 

redução de custos na realização de um novo 

processo. 

 

Desta forma, apresentamos a alternativa 

para adesão a ata de registro de preços Nº. 

006/2018 do Pregão Presencial Nº 007/2018 do 

Fundo Municipal de Lajeado- TO. 

 

 

PORTO ALEGRE DO TOCANTINS, 06 de 

setembro de 2019. 

 

 

JAMES RODRIGUES AMORIM 

Presidente da Comissão 

  

 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DA ADESÃO A 

ATA REGISTRO DE PREÇOS NO 006/2018 

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018- FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO-TO 

 

 

O GESTOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PORTO ALEGRE DO TOCANTINS, no uso de suas 

atribuições legais, 

 

 

Em virtude dos documentos acostado nos 

autos e parecer jurídico favorável à possibilidade de 

adesão a ata de registro de preços Nº. 006/2018 do 

Pregão Presencial Nº 007/2018 bem como a 

autorização do Fundo Municipal de Lajeado- TO E 

DA EMPRESA CONTRATADA. 

 

R E S O L V E: 
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Ratificar a adesão à ata de registro de 

preços nº. 006/2018 do pregão presencial nº 

007/2018, cujo item nº 02 objetiva a aquisição de 01 

(um) veículo tipo passei/popular, quatro portas, 0 

km, flex, potência mínima 80 CV, com freios anti-

blocante (abs), airbag frontal duplo, ar condicionado, 

transmissão manual de no mínimo 05 velocidades, 

rodas no mínimo 14 polegadas, sistema de som no 

mínimo rádio FM/AM E CD/pen drive, garantia de no 

mínimo 01 ano ou 100.000 quilômetros ou que 

ocorrer primeiro; com base nos elementos 

constantes do processo correspondente, os quais 

apontam como proponente vencedor: VIA ALIANÇA 

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA – EPP, CNPJ 

28.239.067/0001-00. Valor: R$ 50.500,00 (cinquenta 

mil e quinhentos reais). 

 

 

PORTO ALEGRE DO TOCANTINS, 13 de 

setembro de 2019. 

 

 

ALAN VIEIRA GOMES 

Presidente da Câmara Municipal 


