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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2020-005                                                                              Processo nº 16022020 

1. INDRODUÇÃO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo definir o conjunto de elementos que 

nortearão para aquisição de veículo tipo caminhão com carroceria baú para atender as 

necessidades da secretaria municipal de agricultura do município de Bom Jesus do 

Tocantins-pa. 

2.JUSTIFICATIVA 

2.1. Por diversas razões, os pequenos e médios produtores enfrentam dificuldades para escoar 

sua produção. Boa parte destas dificuldades competem à carência quanto ao transporte de 

produtos e mercadorias. Tendo à disposição o veículo CAMINHÃO com Carroceria Tipo BAÚ: 0 

km que possa realizar o transporte de tais insumos e transportar a produção rural ao centro 

urbano, através de assistência que promova a sustentabilidade da produção agro, terá sanado 

boa parte das dificuldades enfrentadas pelo produto 

2.2. Evidencia-se através deste termo de referência a necessidade e a legalidade de tal 
aquisição. 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

3.1. Veículo zero quilômetro (primeiro licenciamento), tipo caminhão, com as seguintes 
características técnicas mínimas: 

Veículo zero km, em ano vigente, com cabine metálica, cor predominante branca, ar 
condicionado, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel turbo 04 cilindros, 
potência mínima de 170CV, injeção eletrônica, transmissão 4x2 com 05 marchas a frente e um 
a ré, direção hidráulica, PBT mínimo de 13.000 kg. Carroceria baú confeccionado em alumínio, 
medindo, no mínimo: 6,2m(comprimento)x2,40m(largura)x2,20m(altura, com iluminação 
interna e externa, ripamento interno em madeira para proteção do baú; assoalho em 
compensado naval; duas portas traseiras com abertura total e escada de acesso, porta lateral 
com escada de acesso fixa, com faixas reflexivas e demais equipamentos de segurança exigidos 
pelo CONTRAN. 

O pagamento será em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal condicionada à 

realização dos serviços em questão e atesto fiscal. 
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4. RECEBIMENTO DO BEM 
 
4.1. O veículo será novo, zero km, assim considerado de primeiro uso, e deverá ser entregue na 

sede da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA, devidamente acompanhada dos 

seus equipamentos obrigatórios juntamente com a respectiva nota fiscal; 

 
5 . LOCAL/PRAZO DE ENTREGA: 

5.1. O veículo deverá ser entregue na Sede da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 

Tocantins-PA 

5.2. O veículo será recebido por servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

5.3. A entrega deverá ser feita de imediato, após o  recebimento da ordem de compra 

6. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR 

6.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties, 

seguros, fretes – carrego e descarrego decorrentes do fornecimento dos bens, sem 

qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins. 

6.2. Manter durante toda a sua execução do contrato, em compatibilidade com obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

6.3. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos bens no prazo estabelecido. 

6.4. A licitante vencedora deverá conceder GARANTIA, observando-se que, durante esse 

período, se o objeto contratado apresentar defeito, a licitante deverá atender ao chamado 

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis no Município de Bom Jesus do Tocantins-PA. Além 

disso, o objeto deverá ser reparado ou substituído por novo, dependendo do caso 

concreto, sendo que todas as despesas de locomoção (transporte), mão de obra e outras 

eventualmente existentes e inerentes à reposição/substituição do objeto licitado correrão 

por conta da licitante vencedora, inclusive para realização da revisão de fábrica 

obrigatória não cabendo ao Município de Bom Jesus do Tocantins qualquer ônus.  

6.5. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do nº do processo licitatório realizado, a fim de se acelerar o 
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trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para 

pagamento. 

7. DA GARANTIA 

7.1. O veículo fornecido deverá possuir garantia referente a defeitos de fabricação e vícios, 

desempenho inferior ao exigido ou outros, por período mínimo de 12(doze) meses e de 

acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor. 

8. DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE 

8.1. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato, instrumento 

equivalente ou Nota de Empenho. 

9. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado em parcela única, até 05 (cinco) dias após a entrega do 

veículo, conforme Nota Fiscal, descriminada de acordo a Ordem de Compra, atestado de 

recebimento definitivo do bem. 

9.2. O pagamento será creditado em favor do fornecedor 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 efetuado o crédito. 

10. ESTIMATIVA DE PREÇO 

10.1. Estima-se para esta licitação. 

 Média 

Item Descrição do Produto Qtde R$ Unit. R$ Total 
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Caminhão com carroceria tipo baú- veículo 
zero km, em ano vigente, com cabine 
metálica , cor predominante branca, ar 
condicionado, com as seguintes 
especificações mínimas: motor diesel turbo 
04 cilindros, potencia mínima de 170CV, 
injeção eletrônica conforme normas 
PROCONVE, transmissão 4x2 com 05 
marchas e frente e uma ré, direção 
hidráulica, PBT mínimo de 13.000kg; 
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sinalização conforme norma da CNT 
(Conselho  Nacional de Trânsito, para-
choque traseiro obedecendo normas do 
INMETRO, emplacado, com todas as taxas e 
despesas necessárias quitadas (IPVA, 
primeiro emplacamento, jogo de placas). 
CARROCERIA BAÚ confeccionado em 
alumínio, medindo, no mínimo: 
6,2m(comprimento) x 2,40m(largura)x 
2,20m (altura), com iluminação interna e  
externa, ripamento interno em madeira 
para proteção interna do baú; assoalho em  
compensado naval; duas portas traseiras 
com abertura total e escada de acesso, 
porta lateral com escada de acesso fixa, com 
faixas reflexivas e demais equipamentos de 
segurança exigidos pelo CONTRAN. 
Emplacado em nome da Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA. 
Garantia mínima de 01 ano sem limite de 
quilometragem. 

 

 

.............................................................. 

(assinatura do representante legal) 
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