
TERMO DE REFERENCIA
1. Unidade requisitante

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana/MS.

2. Objeto

Registro de preços (conforme prevê o artigo n° 3o do Decreto municipal 
n°030/GAB/2019, incisos I, II e IV para aquisição futura de 2 (duas) Camionetes 4x4 
zero km, cabine dupla conforme especificações no anexo abaixo, para atender o 
município durante 12 meses.

3. Condição de Entrega /Prestação do Serviço e Prazo de Entrega

3.1. Um dos veículos será recebido provisoriamente no ato da entrega em dia útil, 
das 07:00 às 10:30h e das 13:30h às 16:00h no Setor Saúde do Trabalhador, 
localizado na Rua Giovanni Toscano de Brito, 337 - Prédio Samu, s/n° Bairro: 
Serraria após cada solicitação efetuada pela Secretaria, a qual emitirá a devida 
autorização de fornecimento/ordem de serviço, podendo ser entregue pessoalmente 
ou enviada ao e-mail informado na proposta, onde o prazo para entrega e/ou início 
da prestação do serviço começará a contar no primeiro dia útil após o envio do e- 
mail.
3.2. Após recebimento provisório, o bem será recebido definitivamente, mediante a 
verificação da qualidade e sua consequente aceitação, por intermédio de Termo 
Definitivo de Recebimento, assinado pelas partes ou Atesto da Nota Fiscal pelo 
servidor responsável ou comissão de recebimento.

4. Requisito Aceitabilidade

Os veículos serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, para efeito de 
posterior verificação da conformidade dos seus componentes e as especificações 
dos opcionais constantes da proposta comercial, quanto à marca, modelo, 
especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos.

5. Condição de Recebimento

O recebimento dos veículos será realizado pelo Coordenador do setor de Saúde do 
Trabalhador e /ou Coordenadora da Vigilância em Saúde, e na falta/impedimento 
deste (a) por outro servidor (a) designado (a).

6. Cronograma Físico e Financeiro
Em razão de se tratar da aquisição de camionete 4x4 cabine dupla, não foi realizado 
o referido cronograma, pois não se trata de obras ou serviços de engenharia, assim 
entendido pelo núcleo de compras.

7. Pagamento

7.1 O pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo 
de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente 



atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante 
apresentação da Nota Fiscal eletrônica, acompanhada dos seguintes documentos:

7.1.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social - CND 
(INSS), mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, 
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

7.1.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de 
Débitos, ou positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo 
órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, 
na forma da Lei;

7.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de 
Débitos, ou positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo 
órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, 
na forma da Lei;

7.1.4 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

7.1.5 A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na apresentação de 
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou 
Certidão Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho 
-TST.

8. Local de Execução do Objeto

8.1 O objeto será executado conforme solicitação nos seguintes locais:

LOCAL I UNIDADE DE SAUDE ENDEREÇO
Setor Saúde do Trabalhador Rua: Giovanni Toscano de Brito,337 - 

Prédio do Samu. Bairro: Serraria

8.2 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contendo valor do exercício 
financeiro.

9. Indicação de Fiscal de Contrato

9.1 - Fica designado como fiscal do presente contrato o Sra (o). GUILHERME 
PINHEIRO DA SILVA, CPF: 401.491.548-44, conforme dispõe o art. 67 da Lei 
Federal 8.666/93 e designado como suplente a Sra (o) ANGELITA DOS SANTOS 
GARCIA, CPF 708.428.501-63.

9.2 - Fica designado como Gestor do presente contato a Sra (o). DANIELI SOARES 
GARCIA. CPF n ° 018.446.091-38.

9.3 - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Administração 
Municipal por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

9.4 - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 



quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do 
Poder Público ou de seus gestores.

9.5 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os 
serviços prestados, se em desacordo com os termos pactuados. Quaisquer 
exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA.

10. Informações Complementares

10.1 - Garantir a qualidade do item fornecido, prestando as necessárias informações 
quando solicitadas, e assegurando a sua substituição no máximo em 24 (vinte e 
quatro) horas, se for constatada alguma falha.

10.2 - Responsabilizar-se pelos danos causados a contratante ou terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato.

10.3 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

11 - Obrigações da contratada

11.1. Fornecer o bem cotado conforme previsto neste Termo de Referência, 
obedecendo rigorosamente as especificações e condições estipuladas no Edital de 
Licitação e na proposta comercial;

11.2. Fornecer o (s) veículo (s) zero quilômetro, com duas chaves e Certificado de 
Registro, com os manuais do proprietário, de manutenção e de garantia;

11.3. Prestar serviço de assistência técnica gratuita, reparar e corrigir, durante o 
prazo de vigência da garantia, (estipulada pelo fabricante) o veículo que apresentar 
vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para o município, resguardando as 
revisões periódicas indicadas pelo fabricante, as quais serão custeadas pelo 
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana/MS;

11.4. Substituir em um prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, o veículo que 
apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela 
frequência com que as ocorrências técnicas corretivas tenham sido realizadas nas 
concessionárias do fabricante, durante a vigência da garantia.

11.5 - A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento 
efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias que começará a contar no primeiro dia útil 
após o recebimento por parte do Fornecedor.

11.6 - Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os 
mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.

11.7- Caso a Licitante não fornecer o item requisitado, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará 
a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim 



sucessivamente quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos às 
penalidades cabíveis.

11.8- 0 item deverá ser entregue acompanhado de notas fiscais, ANEXADA À 
RESPECTIVA REQUISIÇÃO, dela devendo constar o número do Pregão e do 
Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo 
recebimento do item, o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais 
exigências legais.

11.9- Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 - Código de Defesa 
do Consumidor.

11.10 - Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas 
adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.

11.11 - São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, 
diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas 
incidentes.

12. Obrigações do contratante

12.1 - Indicar à Contratada seu respectivo saldo, visando subsidiar os pedidos, 
respeitada a ordem e quantitativos a serem fornecidos.

12.2 - Emitir autorização de compra.

12.3 - Aplicar as penalidades cabíveis, nas situações previstas no Termo de 
Referência.

12.4 - Rejeitar o item entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela 
Contratada.

12.5 - Efetuar o pagamento dentro das condições estabelecidas no Termo de 
Referência.

Coordenador Saúde do Trabalhador

Clóuaici udiídápiiiiirôes mOuzc 
Secretqr^JMunicipal de 
Saúde ^Saneamento 

Decreto Mtmim'’’ nn9/9P9n



Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: FUTURA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMIONETES 4X4 ZERO Km CABINE DUPLA, PARA 
ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL, BEM COMO PROMOVEMA RENOVAÇÃO PARCIAL DA 
FROTA, UTILIZADA PARA ATENDIMENTOS TÉCNICOS E TRSPORTES DE PESSOAL NO ÂMBITO DA 
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO DE AQUIDAUANA/MS

Itens Discriminação dos produtos

VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA
DUPLA -
- VElCULO NOVO, ANO E MODELO 2021 OU 
SUPERIOR;
- DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA;
-AR CONDICIONADO
-TRANSMISSÃO MANUAL;
- SISTEMA MULTIMÍDIA COM ENTRADA USB;
- CAPACIDADE 5 PESSOAS;
- IGNIÇÃO ELÉTRICA
-ALIMENTAÇÃO POR INJEÇÃO ELETRÔNICA;
- COR: VEÍCULO PINTADO NA COR BRANCA 
NO PADRÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 
ADESIVADA E DE LINHA DE PRODUÇÃO, 
SENDO A ESCOLHA, CRITÉRIO DA LICITANTE;
- COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10
- CILINDROS: 04 (QUATRO)
- TRAÇÃO: 4X4
- MOTOR IGUAL OU ACIMA DE 2.8L

Unld. Quant.

2,00

Valor Unlt.

215.566,39

Total da Coleta:

Valor Total

431.132,78

431.132,78

Valor Total estimado da aquisição: 431.132,78 (quatrocentos e trinta e um mil cento e trinta e dois 
reais e setenta e oito centavos).

Justificativa

Prazo de entrega: ATÉ 150 DIAS APÓS EMISSÃO DA AF

Condições de Pagamento: ATE 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA NF

Local de entrega: SETOR SAÚDE DO TRABALHADOR

Unidade Fiscalizadora: SETOR SAÚDE DO TRABALHADOR

Aquidauana(MS), 21 de Junho de 2021

AUTORIZO:_______________________________________________

Junior
Especial 
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