


















































































ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ 18.254.512/0001-40

Memorando nº 04 LICITAÇÕES /SEMED 2022

Santa Maria das Barreiras — PA, 24 de janeiro de 2022.

De: SEMED- Secretaria Municipal de Educação

Ao
Departamento de Licitações e Convênios
Sr. Jucivaldo Barbosa da Silva

Prezado,

Sirvo-me do presente para relatar a necessidade de abertura de procedimento

licitatório, com o objetivo de futura e eventual aquisição de veículo tipo

CAMINHONETE (PICK-UP), NOVA (ZERO KM), Cabine Dupla, para suprir as

necessidades do Fundo Municipal de Educação do Município de Santa Maria das

Barreiras-PA

Assim sendo, considerando as necessidades já descritas, encaminhamos o termo

de Referência, cotações e mapa de preço em anexos, conforme determina a lei.

Sem mais para o momento desde já agradeço.

Atenciosamente,

—JOSE CARIZOS ABREU DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
Decreto Municipal nº 07/2021

Rua Carlos José Borges, Centro -S/N, CEP-68567-000 Casa de Tábua
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

41.523.855/0001-84

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Eu, José Carlos Abreu da Silva, no uso das atribuições como Secretário

Municipal de Educação do Município de Santa Maria das Barreiras -PA, AUTORIZO à

Comissão “Permanente de Licitação proceder à abertura de PROCESSO

LICITATÓRIO objetivando o Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de

veículo tipo CAMINHONETE (PICK-UP), NOVA (ZERO KM), Cabine Dupla, para

suprir as necessidades do Fundo Municipal de Educação do Município de Santa Maria

das Barreiras-PA, de acordo com as especificações, quantidades, estimativas e condições

conforme solicitação e demais documentos em anexo.

Santa Maria das Barreiras — PA, 24 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

JOSÉ CARTOo ABREUDA SILVA
Secretário Municipal de Educação
Decreto Municipal nº 07/2021

Rua Carlos José Borges, Centro -S/N, CEP-68567-000 Casa de Tábua



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ 18.254.512/0001-40

TERMO DE REFERÊNCIA

O Fundo Municipal de Educação de Santa Maria das Barreiras - PA, pessoa jurídica de direito
público interno, devidamente escrito no CNPJ 18.254.512/0001-40, com sede na Rua Carlos
José Borges, Centro - S/N, CEP 68567-000, Distrito de Casa de Tábua, Santa Maria das
Barreiras — PA, representado neste ato por JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA,Secretário
Municipal de Educação, resolve formalizar a seguinte solicitação para fins licitatórios com
objeto mais abaixo descriminado, amparado legalmente pela Lei Federal nº 10.520, Lei do

Pregão, de 17 de julho de 2012, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Lei Federal
8.666, Lei Geral das Licitações de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

1. OBJETO:

1.1. À presente licitação tem como objetivo, REGISTRO DE PREÇOS, visando futura e

eventual aquisição de veículo tipo CAMINHONETE (PICK-UP), NOVA(ZERO KM),
Cabine Dupla, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Educação do Município
de Santa Maria das Barreiras-PA

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Aquisição do presente objeto justifica-se pela necessidade de assegurar o atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Considerando que o municipio de
Santa Maria das Barreiras — PA, possui uma grande extensão territorial, de cerca de
10.000km”?, incluindo os seus Distritos e ainda sua vasta zona rural com diversas vicinais

e ramificações, e, é nessa grande área territorial com as mais diversas com os mais diversos

graus de dificuldades de acesso, que a gestão pública municipal precisas levar e assegurar
educação de qualidade aos cerca de 21.000 mil habitantes do Município. Diante desses
fatores as aquisições desses veículos, será mais uma ferramenta de garantia de atendimento
às unidades de ensino, buscando uma melhoria constante na qualidade do ensino público
municipal.

3. LOCAL DE ENTREGA:

3.1. Os veículo deverão ser entregues na Sede do Município ou no Distrito de Casa de Tábua,
nos endereços a serem descritos na ordem de serviço.

4. FORMA, PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO:

4.1. O fornecimento do objeto será de acordo com a necessidade da contratante, mediante
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ordem de serviço fornecida pela Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras-PA,
através do Departamento de Compras.

4.2. Os fornecimentos dos veículos tipo caminhoneta deverá obedecer às especificações
descritas técnicas, e outras informações de identificação, conforme a tabela em anexo deste

termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente.

4.3. Detectando-se alguma anormalidade como defeitos, falhas ou imperfeições nos
automóveis, estes serão relacionados e entregues à licitante vencedora para adoção das
medidas cabíveis a fim de sanar os problemas;

4.4. O prazo para entrega do veículo, será de até a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir
do recebimento da Ordem de Compra.

5. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5,1. Além das obrigações resultantes das observâncias das Leis citadas no início deste Termo
de Referências, são obrigações da Contratada:

a) Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;

b) Prestar o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância
às normas legais e regulamentares;

c) Notificar o Contratante, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam
prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades do fornecimento;

d) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do
fornecimento a ser contratado, sem prévia autorização do Contratante;

5,2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, transportes, entregas, impostos, taxas,
encargos, royalties, decorrentes da prestação dos serviços, sem qualquer ônus para o

Município de Santa Maria das Barrerias-PA.

5,3. Responsabilizar-se integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou
a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5,4. Manter a compatibilidade jurídica e fiscais, e, com as demais obrigações assumidas durante

a fase de habilitação licitatória durante todo o contrato.
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5.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a
execução do contrato.

5.6. A licitante vencedora, deverá, garantir que os locais para realizações de revisões
obrigatórias, durante durante o período de garantia do objeto, esteja a uma distância
máxima de 450km(Quatrocentos e cinquenta, quilometros) da Sede do Município.

6. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

6.1. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços/produtos fornecidos em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa;

6.2. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro
das normas e condições assumidas por ocasião da assinatura do contrato;

6.3. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao perfeito cumprimento das
obrigações assumidas;

6.4. Comunicar a empresa, por escrito, eventuais anormalidades de qualquer espécie, prestando
os esclarecimentos necessários, para correção das falhas;

6.5. Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, após emissão da Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo gestor do Contrato;

6.6. Manter, arquivada junto ao processo administrativo, toda a documentação referente ao
mesmo;

6.7. Aplicar à empresa vencedora, penalidades, quando for o caso.

7. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1. A Contratada deverá dar garantia do veículo ofertado de no mínimo, 12 (doze) meses.
Durante o prazo de garantia a CONTRATADA deverá:

a) Arcar com os custos de transportes e seguro de transporte, além daqueles
relacionados com a montagem e manutenção do veículo;

b) Responsabilizar-se pelo transporte para realização de serviços de manutenção;
c) Substituir o veículo que, após a entrega e aceite e durante o prazo de garantia, venha

a apresentar defeito de fabricação, num prazo máximo de 10 (dez) dias;

Rua Carlos José Borges, Centro -S/N, CEP-68567-000 Casa de Tábua



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ 18.254.512/0001-40

d) Atender, durante o prazo de garantia do veículo, aos chamados de manutenção
corretiva no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando os reparos
necessários;

e) Nenhum custo adicional será pago por ocasião de locomoção de técnicos ou
aparelhos, sendo os mesmos de inteira responsabilidade da Contratada;

f) Providenciar independentemente de ser ou não o fabricante, a correção ou a
substituição de todo produto ofertado ou de suas peças, acessórios e componentes
que apresentarem defeito de fabricação ou divergência com as especificações
fornecidas, sem ônus para a Administração, em conformidade com o estabelecido

nesse termo de referência e seus anexos, observado a legislação pertinente;

g) Substituir o automóvel ofertado ou as suas peças, acessórios e componentes que
apresentarem defeito de fabricação por aparelho novo e que possua a mesma
especificação técnica originalmente proposta;

8. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1. Os serviços de Assistência Técnica durante o período de garantia, será de responsabilidade
total! da Contratada e serão realizados sempre que necessário, mediante
chamada/solicitação da CONTRATANTE, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, a partir da primeira chamada;

8.2. O serviço de Assistência Técnica durante todo o período de garantia ofertado deverá ser
prestado de modo a remover os defeitos apresentados pelo veículo, compreendendo, nesse
caso, a substituição de peças, ajustes, reparos e correções necessárias, de acordo com as
normas técnicas específicas, a fim de manter os produtos em perfeitas condições de uso,
sem qualquer ônus adicional para o Município;

8.3. A falta de peças não poderá ser alegada como motivo de força maior e não desobrigará a
Contratada das penalidades a que estará sujeita pelo não-cumprimento dos prazos
estabelecidos;

8.4. O prazo para sanar defeito apresentado no veículo durante a execução da garantia ofertada
não poderá ser superior a 03 (três) dias úteis, a contar da chamadagratuita, para registro de
chamados técnicos, da empresa prestadora dos serviços de assistência técnica.
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8.5. Caso o conserto requeira prazo superior ao especificado no subitem anterior, a Contratada
obriga-se a disponibilizar veículo de igual ou superior característica, em substituição ao
que apresente defeito, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do término do prazo do
subitem anterior.

8.6. Não havendo solução, deverá ocorrer a substituição definitiva por um novo veículo, com
especificação técnica igual ou superior da proposta, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem
nenhum ônus para a CONTRATANTE

8.7. Havendo a substituição definitiva por um novo véiculo, as obrigações da CONTRATADA
serão as mesmas descritas neste termo de referência.

8.8. A contratada deverá disponibilizar, durante o período da garantia do objeto, forma de
contato para comunicar possíveis problemas.

9. DAVIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS:

9.1. A Ata de registro de preços terá a validade de 12 meses, podendo ser firmado
contrato/empenho para contratação dos itens registrados em ata durante este período.

10. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA:

10.1. O gerenciamento da Ata referente a esta solicitação caberá a Prefeitura Municipal de
Santa Maria das Barreiras - PA.

11. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. A ata de registro de preços poderá ser usada por todos os órgãos da administração
pública, desde que autorizado expressamente pelo órgão gerenciador, observando o
disposto no decreto de Regulamentação do Registro de Preços.

12. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:

12.1. Para a contratação em tela será formalizada em Contrato Administrativo, estabelecendo
em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes,
empresa considerada vencedora.

12.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato será
estabelecido no momento de solicitação de contratação da Empresa vencedora do certame.
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12.3. O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da ata, e será
definido conforme critérios e disponibilidade orçamentária do mesmo, não cabendo a
beneficiaria da ata exigir imediata contratação dos itens licitados, assim como a
quantidade a ser contratada.

13. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

13.1. Comprovação de que a contratada bens/itens/produtos compatíveis em características
com o objeto da licitação, através da apresentação de, no mínimo, a 01 (um) atestado de
desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.

13.2. O documento de comprovação técnica, não poderá ter data de emissão superior a 4 (quatro
anos), contado a até a data de abertura do processo licitatório.

14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

14.1. Cabe a CONTRATANTE a seu critério, exercer ampla, e restrita e permanente
fiscalização dos serviços prestados, sem prejuízo da obrigação da contratada fiscalizar seus
empregados, prepostos ou subordinados podendo o fiscal do Município rejeitar no todo ou
em partes os serviços julgados que não atendam o especificado contrato.

14.2. O licitante participando da presente, atesta aceitar integralmente todos os métodos e
processo de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela contratante;

14.3. A existência e atuação da fiscalização da contratante em nada restringem a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à perfeita
execução dos seus serviços, suas consequências e suas implicações próximas ou remotas;

14.4. Para o efeito de emissão de fatura à contratante confirmará realização dos serviços, no
último dia útil do mês, por meio de relatório permitido pela Administração;

14.5. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da
empresa contratada.

15. PENALIDADES:

15.1. Em caso de erro de execução do contrato, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitant
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ou a Contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei e nos termos do contrato
acertado entre as partes.

16. DO VALOR:

16.1. O valor máximo proposto pelo o Fundo Municipal de Educação será o valor médio
alcançado na ampla pesquisa de mercado a ser realizada pelo departamento competente.

17. DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

17.1. As despesas serão pagas com os recursos próprios do Fundo Municipal de Educação e
por se tratar de Sistema de Registro de Preços (SRP) a indicação orçamentária será feita
no momento de lavratura do contrato.

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

16,1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega do veículo no
local indicado, oportunidade em que deverá ser apresentada a Nota Fiscal / Fatura, de
acordo com as exigências administrativas em vigor, obrigatoriamente acompanhada das
Certidões de regularidade da empresa.

16.2. 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.

16.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias
com suas regularidades fiscal e trabalhista.

Santa Maria das Barreiras — PA, 24 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

— JOSÉ CARÇOS ABREU DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
Decreto Municipal nº07/2021
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ANEXO 1

PLANILHA DESCRITIVA

ITEM DESCRIÇÃO QUANTID. UNIDADE

ol

Veículo tipo caminhonete Pick-Up na cor branca nova
(O zero km ), Cabine Dupla, que comporte no mínimo
05 (cinco) ocupantes (incluindo motorista) com 04

(quatro) portas, cinto de segurança de 3 ponto para
todos os ocupantes; carroceria aberta, dimensões da

caçamba: Comprimento mínimo de 1.560mm, Largura
mínima de 1.640mm e Altura mínima de 475mm,
Motor turbo no mínimo 2.5, Potência mínima de

190cv, Torque mínimo de 47kgfm, Tração 4x2, 4x4 e

4x4 reduzida, Controle de estabilidade (para ser
utilizado com função eletrônica), Capacidade mínima
de carga de 1000 kg e Controle de Tração (para ser
utilizado com função eletrônica); direção hidráulica;
câmbio automático no mínimo 05 (cinco) marchas

sendo uma Ré; combustível diesel; Airbag para todos

os ocupantes; freios ABS nas quatro rodas, ar
Condicionado, volante com regulagem de altura;

desembaçador traseiro; vidros elétricos dianteiros e
traseiros, travas elétricas, película em todos os vidros

(conforme legislação em vigor), aparelho de som com
rádio AM/FM /CD e entrada USB, faróis de neblina,

protetor de cárter, tapetes de borracha interior; protetor
de caçamba e capota marítima e demais acessórios e
itens da versão oferecida. Ano de fabricação 2022,
modelo 2022.

UNIDADE
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