Secretaria de

Transportes e
Serviços Públicos

TERMO DE REFERÊNCIA:
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
1-UNIDADE RESPONSÁ VEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS
PÚBLICOS
Rua Major Frazão n° 181 - 4o andar - Jardim 25 de Agosto, Duque de
Caxias, RJ.
Telefones: 2671-6213

2-GESTOR DO CONTRATO
SANDRO RIBEIRO PEDROSA, Secretário Municipal de Transportes e
Serviços Públicos.

3-OBJETO (aiínea “a", inciso II, Art.4o-

DM 7.349/19)

O presente termo de referência tem como objeto, AQUISIÇÃO
DE VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO, novo, não blindado, conforme
especificações técnicas mínimas, quantitativas e demais condições
constantes neste Termo, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Transportes e Serviços Públicos, ao transporte de
funcionários do Município e da Coordenadoria Administrativa de
Garagem, Frota e Abastecimento, através de Licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, modo de disputa aberto Em conformidade com o
Decreto Municipal n° 7.349/2019, inclusive no que tange a fundamentação
e documentos.
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4-JUS TIFICA TI VA. (alínea “b”, inciso II, A rt.4 °-D M

7.349/19)

A presente aquisição, justifica-se pela necessidade de atendimento ao
transporte dos funcionários de todas as Secretarias, para a Sede
Administrativa do Município em Jardim Primavera - 2o Distrito e para a
unidade administrativa no 1o Distrito, facilitando o deslocamento dos
funcionários de todos os Distritos, que atualmente são transportados em
média 100 funcionários e o maior objetivo e propiciar conforto, segurança
e economia, resultando uma qualidade de bem estar aos funcionários, e
uma melhor efetividade na prestação dos serviços públicos aos munícipes.
Atualmente o transporte dos funcionários está sendo realizados por 2(dois)
ônibus usados, sem conforto, sem ar condicionado, com a vida útil dos
coletivos bem avançada, e com a aquisição dos novos coletivos,
alcançaríamos o nosso objetivo e atenderíamos as inúmeras solicitações
dos usuários;
Ressalto que é de competência atualmente, o transporte dos funcionários
pela Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, cuja a
operação e a logística é realizada pelo Departamento de Frota e Garagem
e Abastecimento.
Informo ainda, que os referidos veículos listados, neste termo de
referência, ou seja, 3(três) ônibus urbanos, atenderiam ao transporte de
funcionários, KhumWeículo tipo PICAPE utilitário, atenderia ao
Departamento de Frota e Garagem, tais como, o transporte de lubrificantes
e outros equipamentos do Município e KhumWeículo tipo PICAPE com
cabine dupla, para atendimento as necessidades administrativas da
Secretaria, Gabinete do Secretário e o transporte de suprimentos para as
diversas Secretarias.
Quanto aos 5(cinco) veículos hatch seriam utilizados, para os
Departamentos de Fiscalização Especial, Coordenadoria de Transportes,
Coordenadoria de Feiras Livres, Coordenadoria de Iluminação Pública,
Fiscalização Cemiteriais e inclusive ao atendimento das demandas do
núcleo administrativo, tais como, o envio dos processos administrativos
para os órgãos externos, e KhumWeículo tipo PICAPE com cabine
\
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dupla, atenderia as necessidades administrativas da Secretaria e do
Gabinete do Secretário, para utilização nas missões institucionais e das
atividades executivas da pasta.
A SMTSP é responsável pelo abastecimento de combustível para toda
frota oficial de veículos leves e máquinas pesadas, equipamentos
auxiliares, tais como, grupo-geradores, compressores, roçadeiras e outros
bens do Município, incorporando também os veículos locados.
Essas viaturas serão essenciais, para o pronto funcionamento dos órgãos
e a continuidade dos serviços essenciais do Município, tais como, Saúde,
Educação, Obras, Defesa Civil, Segurança pública e outros.

5-ESPECIFICA CÃ O DO OBJETO E QUANTITATIVOS

(alínea “C", inciso II, Art.4° -

DM 7.349/19)

-LOTE (1)

ITEM
01

UNIDADE
DESCRITIVO
VEICULO DE FABRICAÇAO
UND
NACIONAL,
TIPO
HATCH,
04(QUATRO) PORTAS, COM
CAPACIDADE
PARA
05(CINCO)
PESSOAS,
2021/2022 OU POSTERIOR,
POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR
100CV, COMBUSTÍVEL FLEX,
CÂMBIO MANUAL, MÍNIMO
DIREÇÃO ASSISTIDA, FREIOS
DIANTEIROS E TRASEIROS
COM
ABS,
VIDROS
ELÉTRICOS,
TRAVAS
ELÉTRICAS,
AR
CONDICIONADO, TODOS OS

QTE
05
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02

EQUIPAMENTOS
EXIGIDOS
PELO
CONTRAN,
COR
BRANCA SÓLIDA, O VEÍCULO
DEVERÁ
SER
ENTREGUE
EMPLACADO E COM AS
TAXAS
PERTINENTES
AO
ANO DE FABRICAÇÃO JÁ
PAGAS.
VEÍCULO DE FABRICAÇÃO
NACIONAL,
TIPO
PICAPE
(CAMIONETE),
CABINE
DUPLA, TRAÇÃO 4 X 4 ,
04(QUATRO) PORTAS, COM
CAPACIDADE
PARA
05(CINCO)
PESSOAS,
2021/2022 OU POSTERIOR,
POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR
160CV,
COMBUSTÍVEL
DIESEL,
TRANSMISSÃO
AUTOMÁTICA,
MÍNIMO
DIREÇÃO ASSISTIDA, FREIOS
DIANTEIROS E TRASEIROS
COM
ABS,
VIDROS
ELÉTRICOS,
TRAVAS
ELÉTRICAS,
AR
CONDICIONADO,
CAPACIDADE
MÍNIMA
DE
CARGA 1000kg, TODOS OS
EQUIPAMENTOS
EXIGIDOS
PELO
CONTRAN,
COR
BRANCA SÓLIDA, O VEÍCULO
DEVERÁ
SER
ENTREGUE
EMPLACADO E COM AS
TAXAS
PERTINENTES
AO
ANO DE FABRICAÇÃO JÁ
PAGAS.
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03

01

VEICULO DE FABRICAÇAO
UND
NACIONAL,
TIPO
PICAPE
(CAMIONETE),
CABINE
DUPLA, TRAÇÃO 4 X 4 ,
04(QUATRO) PORTAS, COM
CAPACIDADE
PARA
05(CINCO)
PESSOAS,
2021/2022 OU POSTERIOR,
POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR
160CV,
COMBUSTÍVEL
DIESEL,
TRANSMISSÃO
MANUAL, MÍNIMO DIREÇÃO
ASSISTIDA,
FREIOS
DIANTEIROS E TRASEIROS
COM
ABS,
VIDROS
ELÉTRICOS,
TRAVAS
ELÉTRICAS,
AR
CONDICIONADO,
CAPACIDADE
MÍNIMA
DE
CARGA 1000kg, TODOS OS
EQUIPAMENTOS
EXIGIDOS
PELO
CONTRAN,
COR
BRANCA SÓLIDA, O VEÍCULO
DEVERÁ
SER
ENTREGUE
EMPLACADO E COM AS
TAXAS
PERTINENTES
AO
ANO DE FABRICAÇÃO JÁ
PAGAS.
UNIDADE
(LOTE 2)
DESCRITIVO
AQUISIÇAO
DE
VEICULO
PARA
TRANSPORTE
DE
PASSAGEIROS
CATEGORIA
M3,
MIDIÔNIBUS/ÔNIBUS,
ANO/MODELO
DO
ANO
VIGENTE, COM CAPACIDADE

UND

01

QTE

03
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MAXIMA DE 39 PASSAGEIROS
SENTADOS,
POLTRONAS
COM
ENCOSTO
ALTO
INDIVIDUAIS FIXA, FORRADOS
EM
MATERIAL
LAVÁVEL,
PARA
TRANSPORTE
DE
FUNCIONÁRIOS, INCLUINDO
MOTORISTA
E
AUXILIAR,
POLTRONA
PARA
O
MOTORISTA
COM
REGULAGEM DE ALTURA,
PESO
E DESLOCAMENTO
LATERAL,
POLTRONA
DO
AUXILIAR FIXA, PORTA DE
ACESSO
NA
LATERAL
DIREITA
COM
ACESSIBILIDADE DO TIPO
DPM DISPOSITIVO
DE
POLTRONA
MÓVEL,
AR
CONDICIONADO
DE
TETO
(MÍNIMO DE 85.000 BTUS),
JANELAS DE VIDROS MÓVEIS,
VIDRO
VIGIA
TRASEIRO,
SAÍDAS
DE
EMERGÊNCIA
CONFORME
LEGISLAÇÃO
VIGENTE, MOTOR DIESEL 4
CILINDROS COM NO MÍNIMO
DE 160CV DE POTÊNCIA,
INJEÇÃO ELETRÔNICA, CAIXA
DE
MARCHAS
COM
6
MARCHAS,
SENDO
5
MARCHAS A FRENTE E 1 A
RÈ, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU
ELÉTRICA,
TACÓGRAFO
ORIGINAL
DE
FÁBRICA,
FREIOS A AR COM SISTEMA
ABS, PBT MÍNIMO DE 9.000KG,

Secretaria de

Transportes e
Serviços Públicos
Gabinete do Secretário - GS

TANQUE DE COMBUSTÍVEL
MÍNIMO DE 150 LITROS,
COMPRIMENTO MÍNIMO DE
9.000MM, COR BRANCA, COM
TODOS OS EQUIPAMENTOS
EXIGIDOS PELO CONTRAN, O
VEÍCULO
DEVERÁ
SER
ENTREGUE EMPLACADO;

6-CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE,

(alínea "e”, inciso II, Art. 4 ° - DM 7.349/19)

6.1.1 - A CONTRATADA terá que efetuar a entrega do objeto, inclusive o
transporte e descarregamento no Departamento de Frota e Garagem no
Município na Rua D s/n° - Jardim Primavera - 2o Distrito - Duque de
Caxias - RJ - Cep 25.215-000, o agendamento será feito pelo telefone
(021) 2776-3608 através do Coordenador Administrativo o Servidor
Hermenegildo dos Santos Ramim - matr. 12.560-4.
6.1.2 - O CONTRATANTE deverá verificar o recebimento dos bens e após
o término da entrega dos bens e a verificação de todos os veículos, deverá
aprovar o recebimento definitivo após 5(cinco) dias úteis da entrega dos
veículos. O servidor responsável para entrega dos bens será o
Coordenador Administrativo o Servidor Hermenegildo dos Santos Ramim matr. 12.560-4 e o Jorge Petronilho Ramos, cargo servidor - matr. 3.843-5
no Departamento de Frota e Garagem - tel. (21) 2776-3608.
6.1.3 - A CONTRATADA deverá providenciar a correção das deficiências
apontadas no recebimento dos bens no prazo de 5(cinco) dias corridos
após a entrega.
6.1.4 - Caso ocorra alguma recusa de recebimento
no ato da entrega, a CONTRATADA deverá substiti
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05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação apresentada a
CONTRATADA, sem qualquer ônus para o Município.
6.1.5 - As condições de execução (prazos e garantias) deverão obedecer
ao artigo 4o alínea “g”, inciso II do Decreto Municipal n° 7.349/2019.
6 . 1.6 - O prazo para as entregas dos veículos deverá ser no máximo

90(noventa) dias corridos após a assinatura do Contrato.
6.1.7 - O prazo para o recebimento provisório será de 5(cinco) dias úteis.
6.1.8 - A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela garantia legal
mínima de 90(noventa) dias, contra defeitos de fabricação. Os fabricantes
dos veículos deverão garantir, uma plena rede de Concessionários, para a
plena manutenção e substituição dos bens;
6.1.9 - O horário de expediente do Departamento de Frota e Garagem do
Município é de segunda à sexta-feira, das 9:00h às 17:00 horas, caso
ocorra eventuais substituições de veículos.
6.1.10 -A CONTRATADA deverá oferecer durante o prazo de garantia,
assistência técnica qualificada e especializada para eventuais correções
preventivas e corretivas nos veículos.
6.1.11 - A CONTRATADA deverá disponibilizar ao Departamento de Frota
e Garagem, um relatório técnico para descrição de todos os atendimentos
realizados no período de garantia, com a emissão de uma via para o
Departamento de Garagem.

7-OBRIGACOES: (alínea “h”, inciso II, Art.4o -

7.1. - DA CONTRATANTE:

DM 7.349/19)
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7.1.1 -Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto
contratado, de forma que sejam mantidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas nos procedimentos licitatórios.
7.1.2 -Efetuar o pagamento a CONTRATADA de acordo com as condições
de preço e prazo estabelecidos no termo de referência.
7.1.3 -Caso ocorra alguma eventualidade na entrega dos bens, deverá
notificar a CONTRATADA, para que atenda a correção no prazo
estabelecido do item 6.1.4 do referido termo de referência.
7.1.4 - Deverá efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor das
notas fiscais fornecidas pela CONTRATADA, em conformidade com a
legislação aplicável.
7.1.5 - Em conformidade com o Artigo 42 do Decreto Municipal n°
7.349/2019, a liquidação da despesa somente será efetuada, com a
entrega dos bens e com o relatório da fiscalização e ao atesto dos fiscais.
7.2 - DA CONTRATADA: A Contratada obriga-se a:
7.2.1 - Obedecer às especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, e o cumprimento das cláusulas contratuais e cumprir o
quantitativo e as especificações dos bens.
7.2.2 - A CONTRATADA deverá responsabilizar pelos tributos, que
incidem ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste
Termo de Referência.
7.2.3 - A CONTRATADA deverá responsabilizar, pelos bens entregues,
nas qualidades dos produtos aplicados, cores, modelos e demais dados
listados no Termo de Referência.
7.2.4 - A CONTRATADA deverá disponibilizar um canal de atendimento,
para que o Departamento de Frota e Garagem, posjsa conectar de
imediato, para as futuras correções e providências, relativas aos bens
adquiridos.
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7.2.5 - A CONTRATADA deverá obedecer ao disposto da Lei Federal n°
6.729/79.
7.2.6 - A CONTRATADA deverá indicar um preposto para responder
em nome da Contratada.
7.3 - DA SUBCONTRATAÇÃO:
- Não será autorizada subcontratação;

8-DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
8.1.1 - Celebrado o instrumento contratual ou AFO (autorização de
fornecimento), o Secretário Municipal designará um Gerente Fiscal e mais
três servidores, sendo 1(fiscal) e 2(dois) suplentes, para atuarem em
eventual ausência ou impedimentos, que responderão diretamente pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, em
conformidade com os artigos 37 a 39 do Decreto Municipal n° 7.349/2019.
8.1.2 - Quanto as responsabilidades atribuídas pelo Gerente e Fiscal do
Contrato estão listadas no Decreto Municipal n° 7.349/19 em conformidade
do 1o parágrafo do Artigo 37.
9-CONDICÕES DE PAGAMENTO

(alínea “K”, inciso II, A rt.4 °- DM 7.349/19)

9.1.1- O pagamento será efetuado até 30(trinta) dias, após o recebimento
dos produtos, em conformidade com o artigo 40, inciso XIV da Lei Federal
n° 8.666/1993.
9.1.2- A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal relativa à entrega dos
produtos, com solicitação de pagamento, e deverá protocolar na Secretaria
Municipal de Transportes e Serviços Públicos, na
- 4o andar no setor de Protocolo, com todos os
para instrução de processo de pagamento;
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9.1.3 - Em conformidade com o Artigo 42, Decreto Municipal n°
7.349/2019, a liquidação da despesa somente se fará com a entrega dos
bens, com o relatório da fiscalização e o atesto dos fiscais, cópia dos
contratos e aditivos, nota de empenho e planilha atualizada do saldo
contratual e os demais documentos fiscais exigidos em Contrato.
9.1.4 - Todos os documentos que comprovem a regularidade fiscal e
trabalhista da Empresa.
9.1.5- Caso haja antecipação de pagamento, será feito o respectivo e
proporcional desconto na fatura apresentada para pagamento “pro rata
die” do valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, do inciso
XIV, do artigo 40, da Lei Federal n° 8.666 de 1993 e conforme artigo 42°
inc. IV do Decreto Municipal n° 7.349/2019.
9.1.6- Caso ocorra pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será
feita o respectivo e proporcional compensação do valor da fatura
apresentada para o pagamento “pro rata die” do valor da obrigação, a
razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea “d”, do inciso XIV, do
artigo 40, da Lei Federal n° 8.666/1993.
9.1.7- Após o pagamento da fatura, o processo de pagamento será
encaminhado para o Departamento de Patrimônio da Secretaria Municipal
de Administração, para a elaboração do tombamento dos bens, e após,
retornando ao Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de
Fazenda, para fins de conferência e a inserção no Ativo Imobilizado do
Município.
10-SANÇÕES CONTRATUAIS E RESCISÃO
10.1.1- Poderão ser aplicadas no descumprimento dos prazos de entrega
e da qualidade dos produtos, na garantia estabelecida pela substituição
dos produtos, as seguintes sanções em conformidade aos art.87 da Lei
Federal n° 8.666/1.993, art. 7o da Lei Federal n° 10.52Q/0Í2Í e art. 47 do
Decreto Municipal n° 7.583/2020:
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a) Advertência;
b) Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do
contrato, por um período máximo de 30(trinta) dias úteis, e de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato, após esgotado o
término do mesmo;
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a
Administração;
d) Descredenciamento junto ao Cadastro de Habilitação de
fornecedores da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, pelo
prazo de até 2(dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
10.1.2 - A inexecução total ou parcial do Contrato, a Secretaria Municipal
de Governo poderá, após a prévia defesa e o contraditório, além da
revisão do Contrato, aplicar a CONTRATADA as sanções previstas na Lei
n° 8.666/93 artigos 77 e 78 e aplicação do impedimento de licitar e
contratar conforme Artigo 47 do Decreto Municipal n° 7.583/2020.
10.1.3 -Caso ocorra aplicação das penalidades previstas na Lei n°
8.666/1993, deverá ser autuado um processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto e subsidiariamente a Lei n° 9.784
de 1999.
10.1.4 - Caso ocorra rescisão deverá ser observado os artigos 77 a 79 da
Lei Federal n° 8.666/93, caso haja rescisão unilateral são somente aquelas
previstas no art.78, inc. I a XII e XVII, da mesma Lei;
10,1.5- A imposição das penalidades de advertência e de
competência da Secretaria Municipal de Transportes e
sendo ouvido o fiscal do Contrato.

ulta são de
os Públicos,

Secretaria de

Transportes e
Serviços Públicos
Gabinete do Secretário - GS

11-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1.1- Segue a classificação Orçamentária correspondente ao
Programa de trabalho:
•
•
•
•

Programa - 04.122.0001;
Ação -2200
Elemento de despesa - 4.4.90.52.00;
Fonte - 100

12- DA PARTICIPAÇÃO DE ME/MEI/EPP
12.1.1- Poderá participar Microempreendedores Individuais (MEI), de
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), do ramo de
atividade pertinente ao objeto a ser contratado e que atendam a todas as
exigências legais, nos moldes da Lei Municipal n° 2.887/2017.
13- CONDIÇÕES GERAIS;
13.1.1- As empresas deverão comprovar capacidade de entrega dos bens,
compatível com objeto da Contratação.
13.1.2- Não serão permitidos a participação de entidades empresarias
reunidas em Cooperativas e Consórcios. Acórdãos de ns. i .63ó/2 oo6-p e 566/2006-P” - t c u
Ac n. 2869/2012-Plenário (Item 1.7

14-QUALIFICACÃO TÉCNICA;
14.1.1- Atestado ou certidão expedido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, comprovando que a licitante já realizou fornecimento
meio de
compatível com o objeto do Termo de Referência,
ados e em
apresentação de documentos devidamente assinados,
papel timbrado da empresa ou órgão que adquiriu os
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15- JULGAMENTO DA PROPOSTA:
- Como critério de julgamento das propostas, será o menor preço por LOTE
ofertado.
16- ACEITABILIDADE DA PROPOSTA;
16.1.1- Após o encerramento da etapa de lances e depois da verificação
de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada, em
primeiro lugar, quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto;
17- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:
17.1.1- Informo que, não haverá cronoqrama Físico e Financeiro, pois
os bens a serem adquiridos serão pagos de imediato de acordo, com
as entregas dos bens, e a guarda dos bens será no Departamento de
Frota e Garagem na Rua D - s n° no bairro Jardim Primavera, em
conformidade com o artigo 4° , II, alíneas “m” e “n”. respectivamente,
do Decreto n° 7.349/2019;
Este Termo de Referência foi elaborado por:
Nome: SANDRO RIBEIRO PEDROSA
MATR. 39.587-0
Todos os procedimentos licitatórios terão que obedecer a Lei n°
8.666 de 21/06/93 de Licitações e Contratos.

Duque de Caxias, 22 de fevereiro de 20

SANDRO RIBEIRO PEDROSA
Secretário Municipal de Transportes e Serviços Públicos

