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ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 

CNPJ: 04.880.258/0001-80 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1  OBJETO:  

 

1.1 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MARACANÃ/PA, por um período de 12 (doze) meses. 

 

2 - DA JUSTIFICATIVA  

2.1 - A realização de processo de licitação para o registro de preços para futura aquisição deste objeto se 
justifica face ao interesse público presente na utilização dos produtos para a prevenção e perfeito 
funcionamento dos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Educação, que hoje 
encontram-se precisando de manutenção urgente a fim de garantir a segurança dos usuários dos 
transportes, os quais serão os alunos do município, e principalmente para que a frota esteja preparada 
para o início das aulas presenciais, as quais estão previstas para setembro de 2021 por conta da pandemia 
do COVID-19.  

 

3  DA BASE LEGAL 
 
3.1. Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Federais nº 10.024/19, nº 7.892/13 e nº 8.538/15, Instruções 
Normativas nº 05/2014 e nº 03/2018-SLTI/MPOG e suas alterações, e extensivamente às disposições da 
Lei Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações, aplicando-se, ao processo licitatório em epígrafe, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93. 
 
4  DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 
 
4.1 - Conforme planilha abaixo: 
 

ITEN DESRIÇAO UNID QUANTIDADE ESTIMADO TOTAL 

1 PNEUS 1000/20 UN 84 R$ 1.616,67 R$ 135.616,67

2 FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 353 UN 24 R$ 65,33 R$ 1.567,92

3 
FILTRO LUBRIFICANTE MWM 
SERIE 12 

UN 
24 R$ 62,10 

R$ 1.567,92

4 
ROLAMENTO DO CARDAM 
15/190 (ESCOLAR) 

UN 

18 R$ 171,33 R$ 3.083,94

5 TAMPA DE FILTRO PRIMÁRIO UN 6 R$ 80,00 R$ 480,00
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6 
LONA DE FREIO DIANTEIRO 
15190 

UN 
48 R$ 157,00 

R$ 8.400,00

7 
CUÍCA DIAFRAGMA 
ESTACIONÁRIA 

UN 
18 R$ 48,01 

R$ 864,18

8 FREIO DIANTEIRO DIAFRAGMA UN 18 R$ 157,00 R$ 2.826,00

9 FILTRO SECADOR UN 12 R$ 171,00 R$ 2.052,00

10 

BALDE DE ÓLEO DIFERENCIAL 
90   

20 L 

UN 

20 R$ 2.743,30 

R$ 54.866,00

11 
ÓLEO DE MOTOR 15W40 - 
SINTÉTICO 

LT 
400 R$ 455,57 

R$ 178.228,00

12 ÓLEO ATF DIREÇÃO DE 201 UN 12 R$ 668,50 R$ 8.022,00

13 CÂMARA DE AR (ARO 100/20) UN 24 R$ 195,00 R$ 4.680,00

14 BATERIAS 150AH UN 12 R$ 786,33 R$ 9.435,96

15 TERMINAL DE BATERIA UN 48 R$ 24,80 R$ 1.190,40

16 CORREIA VENTOINHA UN 12 R$ 158,00 R$ 1.896,00

17 
MANETE DE FREIO 
ESTACIONÁRIO 

UN 
6 R$ 409,17 

R$ 2.455,02

18 
RETENTOR DO CABO 
DIANTEIRO 

UN 
12 R$ 37,66 

R$ 451,92

19 PROTETOR DE PNEUS 1000/20 UN 24 R$ 49,63 R$ 1.191,12

20 
CAIXAS DE FUSÍVEIS LÂMINA 
30H 

UN 
10 R$ 10,00 

R$ 100,00

21 NAPA AZUL ROYAL  MT 50 R$ 15,35 R$ 767,50

22 LÂMPADAS REF. H47570 VT UM 10 R$ 30,00 R$ 300,00

VALOR TOTAL                                                                                                              
R$ 423.284,6400 

 
4.2  Em relação aos pneus, esses, somente serão aceitos pneus novos com matéria-prima de primeiro 
uso, NÃO podendo ser recapados, recauchutados ou remodelados, e com matéria-prima de primeiro uso.  

4.3 - Os pneus deverão atender aos termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO, devendo 
ter impresso o selo de vistoria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus. Os 
pneus deverão ser de 1ª linha, com o máximo de 01 (um) ano de fabricação à data do fornecimento, e ter 
prazo de garantia de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de recebimento 
definitivo das mercadorias. 

 

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
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5.1 - O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias contados a partir da data da entrega efetiva dos produtos, 
sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada da respectiva Nota Fiscal, certidões válidas e com 
o aceite do Setor Competente (fiscal de contrato) deste Município de Maracanã/PA, através de seu titular.  

 

6 - DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 

6.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação 
de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.  

6.2 - As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de Transportes, 
localizada PA 127 KM40  Maracanâ/PA, de acordo com a solicitação de fornecimento, pelo setor 
competente.  

6.3 - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos 
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto 
desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada. 

 

7 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1 - O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-
se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber o produto, caso o mesmo 
não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade.  

7.2 - Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade são pré-requisitos para o 
recebimento.  

7.3 - O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusiva das 
empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente. 

7.4 - Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em 
quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementálo em no máximo 24 
(vinte e quatro) horas.  

7.5 - As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta Prefeitura Municipal.  

7.6 - Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que 
comprovem a qualidade do produto ofertado.  

7.7 - Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os 
licitantes de que o produto considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente 
recusado, devendo ser, imediatamente, substituído.  

7.8 - Se algum produto apresentar irregularidade, a Prefeitura o enviará a um laboratório de sua escolha, 
para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que 
o produto se identifica ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta comercial, 
sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser contratada.  

 

7.9 - A Prefeitura o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do produto 
fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura da ata, cujas características 
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contrariem as definidas neste Termo, produtos estes alterados e / ou adulterados. O recebimento será 
efetivado nos seguintes termos:  

- PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as especificações 
constantes neste Termo de Referência, e similaridade com as amostras aprovadas no certame. 

 

 - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e conseqüente aceitação 
pelo Setor Competente. A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere 
este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua 
inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em 
conformidade com as referidas especificações.  

7.10 - Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar 
discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser contratada 
para efetuar a substituição do mesmo.  

7.11 - Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização desta 
Prefeitura, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas.  

7.12 - A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste Certame, 
OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais pertinentes. No tocante aos produtos 
descriminados neste Certame, fica expressamente definido que os mesmos deverão ser de primeira 
qualidade.  

 

8 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

8.1 - A contratação será atendida pelas dotações orçamentárias CONSTANTE NO ORÇAMENTO 2021. 

 

9- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus para o Prefeitura Municipal de Maracanã; 

9.2 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação; 

9.3 - Substituir no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, a partir da data da comunicação escrita pela 
Secretaria Municipal de Transportes, todo e qualquer material defeituoso ou que vier a apresentar defeito 
durante o prazo de validade; 

9.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo, até a entrega do bem, incluindo as entregas feitas por transportadoras; 

9.5 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal de Transportes, 
sobre os bens ofertados; 

9.6 -  Entregar dos bens obedecendo aos prazos de fabricação e validade estipulados; 
 

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1 - Cumprir às disposições da Lei Federal nº 8.666/93; 
10.2  -  Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 

normas e condições deste processo de venda; 
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10.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pelo fornecedor; 

10.4  - Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 
 

10.5  - Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais fornecidos, para 
imediata substituição; 

 

11 - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO 
 

11.1 - - Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela  gestão  desta 
contratação ficará a cargo da Secretaria Municipal de  Transportes, através do Secretário Municipal 
e servidor designado, que também será responsável pelo recebimento e atesto do documento de 
cobrança; 

11.2  - A fiscalização deste Contrato será realizada por servidor a ser indicado  pela  Administração 
Municipal; 

11.3  - A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade 
pelos encargos ou serviços que são de sua competência; 

11.4  - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, os 
titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão  de  administração  da 
CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções  previstas  na  lei, no 
Edital e  no Termo de Referência, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por 
sua omissão. 

 
13- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

13.1.1 Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

13.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5 Cometer fraude fiscal; 

13.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções: 

13.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos 

para a Contratante; 

13.2.2 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, 
até o máximo de 10% (dez por cento)  sobre  o valor  total deste  Contrato, quando  a  CONTRATADA, 
injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à 
solicitação ou à Autorização de Fornecimento; 

13.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 
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13.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

13.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

13.2.6 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável 
em 

quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Termo de 
Referência; 
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