
             
 

    

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 029/2021. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2021. 

 
1. OBJETO- Aquisição de 01 (um) VEÍCULO, zero km, tipo SUV, motor 2.0, 
Flex, dando como parte de pagamento 01 (um) veículo Nissan Versa 16 SV 
flex, ano 2013/2014, placa OXB - 4749. 
 

2-JUSTIFICATIVA DO PREGÃO PRESENCIAL 
 
2.1- Em atendimento ao § 2º do Art. 1.º do Decreto 5.504/05, a 
inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser 
justificada. Verifica-se, portanto, que o principal aspecto a ser observado no 
que se refere à opção pela modalidade de pregão presencial é a 
possibilidade de se imprimir maior celeridade à contratação de bens e 
serviços comuns, sem prejuízo à competitividade. 
Ainda, a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão do 
pregão presencial, promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a 
complementar o procedimento licitatório (prevista no art. 43, §3º, da Lei 
8.666/1993), verificação imediata das condições de habilitação e execução 
da proposta, manifestações recursais, proporcionando maior celeridade aos 
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na própria sessão pública, sem 
prejuízo da competição de preços. 
Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se 
adéqua a prestação dos serviços objeto do certame, pois a Administração 
Pública tem o poder discricionário para decidir sobre as modalidades 
licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência desde que 
motivadas, como está disposto nos autos. 
Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade, 
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que 
presente a fase de lances verbais, o Pregão Presencial se configura como 
meio fundamental para aquisição de bens e serviços comuns pela 
Administração Pública de forma mais célere e vantajosa em detrimento às 
outras formas elencadas na Lei 8.666/93. Na esteira do exposto, dever-se-á 
mencionar que o princípio da eficiência da Administração Pública tem no 
pregão presencial também a sua manifesta contribuição. Pelas razões 
trazidas, justifica-se o uso da modalidade Pregão Presencial ao Edital nº 
010/2021. 
 
 

3-JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

3.1- O objetivo da presente é a aquisição de veículo zero km que destinará 
ao atendimento das necessidades de deslocamento do Prefeito Municipal, 



             
 

    

nas suas atividades diárias de interesse do Município, proporcionando-lhe 
melhores condições de Transporte, conforto e segurança. 
 
Rol do Veículo: 
 

ITEM UND QUANT DESCRIÇÃO VALOR MÁXIMO 
PERMITIDO 

01 UM 01 VEÍCULO, ZERO KM, (PRIMEIRO 
EMPLACAMENTO) TIPO SUV, 
MOTOR 2.0, FLEX, AUTOMÁTICO / 
4 PORTAS LATERAIS / ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO DE FARÓIS / AR 
CONDICIONADO / BANCOS 
REVESTIDOS PARCIALMENTE EM 
COURO / CHAVE DE PRESENÇA COM 
TELECOMANDO PARA ABERTURA DE 
PORTAS E VIDROS / COMPUTADOR 
DE BORDO / CONTROLE ELETRÔNICO 
ANTI CAPOTAMENTO/ CONTROLE DE 
ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE / 
CÂMARA DE ESTACIONAMENTO 
TRASEIRA / FREIO DE 
ESTACIONAMENTO ELETRÔNICO / 
SENSOR DE ESTACIONAMENTO 
TRASEIRO / CONTROLE DE TRAÇÃO 
DIREÇÃO ELETRICA / FARÓIS E 
LANTERNAS EM LED / ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO DE FARÓIS/ FREIOS A 
DISCO NAS 4 RODAS / RODAS EM 
LIGA LEVE MIN. ARI. 18 / PNEUS MIN 
225/55 / PILOTO AUTOMÁTICO / 
SISTEMA DE ÁUDIO EM TELA / 
TRAVAS ELÉTRIAS NAS PORTAS E 
PORTA MALAS / VIDROS ELÉTRICOS 
NAS 4 PORTAS / TANQUE 
COMBUSTIVEL MIN. 60 LT / AIR BAG 
LATERAIS, JOELHO PARA O 
MOTORISTA, CORTINA. 
COR: BRANCO  

R$ 151.000,00 

 
 
(*) Todas as especificações acima citadas são as mínimas a serem 
observadas, podendo as empresas participantes desta licitação ofertar 
equipamentos com especificações superiores e/ou com outros acessórios não 
relacionados neste Anexo. 
 



             
 

    

Obs: Será dado como parte do pagamento o parte de pagamento 01 
(um) veículo Nissan Versa 16 SV flex, ano 2013/2014, placa OXB - 
4749, avaliado em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). 
  

 4-AVALIAÇÃO DE CUSTO  
4.1- Conforme exigência legal, a Administração Municipal ao formalizar o 
termo de referencia, realizou pesquisa de preços de mercado e estimativa de 
custos, junto a empresas do ramo para o objeto relacionado no Termo. 

 
5  DA VISTORIA 

  
5.1. As licitantes, caso queira, deverão vistoriar o veículo Nissan Versa 16 
SV flex, ano 2013/2014, placa OXB - 4749, de propriedade da Prefeitura 
Municipal, a ser utilizado como parte do pagamento do objeto deste 
certame, para inteirar-se das condições do referido veículo, em companhia 
de servidores desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira. Não será 
admitida alegação de falta de conhecimento das condições do veículo em 
referência. 
 
5.2. As licitantes deverão agendar data e horário junto a Secretaria de 
Administração desta Prefeitura, para a realização de vistoria, pelo telefone 
38-3675-8010. 
 
 
 

6 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA 
DOOBJETO DA LICITAÇÃO 

 

6.1- A entrega será única e em até 30 (trinta) dias corridos após o 
recebimento da ordem de compra pela adjudicatária, devendo ocorrer 
diretamente na sede do município de Natalândia localizado na Rua Natalício, 
560, centro das 08:00 às 13:00 horas, pelo responsável do Setor, o qual 
vistoriará o produto, verificando-se os mesmos atendem a todas condições 
especificadas neste Edital. 
 
6.2 - Juntamente com os veículos deverão ser entregue a respectiva 
Nota Fiscal correspondente e o Certificado de Garantia do Veículo. 
 
6.3 - O veículo devera ter seu primeiro registro e licenciamento em 
nome da Prefeitura Municipal de Natalândia, não se aceitando, em 
hipótese alguma, veículos já emplacados/registrados por 
proprietário diverso. 
 
6.4. As despesas decorrentes da transferência do veículo Nissan Versa 16 
SV flex, ano 2013/2014, placa OXB - 4749 correrá por conta do licitante 
vencedor. 
 



             
 

    

6.5. O adquirente deverá transferir junto ao DETRAN o veículo Nissan 
Versa 16 SV flex, ano 2013/2014, placa OXB - 4749, para sua 
propriedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar de sua retirada, 
sob pena do veículo ser recolhido, conforme o art. 123, I e § 1º da Lei nº 
9.503/97. 
 
6.6- Não será permitida na entrega, a substituição do material ofertado, 
quer em função de outra especificação, outras marcas, etc. 
 

6.7-Constatada qualquer irregularidade na entrega dos materiais, a empresa 
vencedora da Licitação,obrigar-se-á a trocá-los imediatamente, sob pena de 
sujeitar-se a aplicação das multas nos termos legais. 
 

6.8-A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte o produto que estiver em 
desacordo com este termo de referencia. 
 

6.9-A Empresa vencedora se compromete a fornecer o produto com 
prioridade de atendimento tendo em vista o interesse público. 
 

6.10.O Veiculo que será entregue pela licitante vencedora deverá ser 
idêntico às especificações contidas neste Edital. Caso o produto não 
corresponda às especificações exigidas, será devolvido e poderá ser admitida 
uma substituição, desde que o prazo de entrega de 10 (dez) dias corridos 
contados do recebimento da ordem de compra não se tenha esgotado e a 
empresa possa fornecer, frise-se, dentro do restante do prazo. Nesta 
hipótese de substituição, caso seja realizada dentro do prazo de entrega 
inicial ainda não esgotado, não será aplicada a penalidade; se realizada após 
findo aquele prazo, o produto poderá ser aceito, entretanto, será apurada a 
aplicação das multas cabíveis. 
 
 

6.11. Se o Veiculo não for recebido a empresa vencedora compromete-se a 
refazer, substituir, retificar, adequar os serviços que estiverem em 
desacordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Administração, sem 
qualquer custo ou ônus para a Prefeitura, correndo por conta da EMPRESA 
VENCEDORA as respectivas despesas. 
 

6.12. Eventuais atrasos na entrega do Veiculo deverão ser justificados pela 
empresa adjudicatária, sob pena de aplicação das penalidades previstas 
neste Edital. 
 

7 - DAS CONDIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO 
 

7.1 - Constatadas irregularidades no objeto, na forma na cláusula anterior, a 
Administração poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeição por quaisquer dos motivos 
elencados na clausula anterior, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 



             
 

    

a.1) na hipótese de substituição, a empresa vencedora deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias corridos, contados da notificação por escrito; 
b) se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 
b.1) na hipótese de complementação, a licitante vencedora deverá fazê-la 
em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias corridos, contados da notificação por escrito. 
 

8 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

I- Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto 
desta licitação, nas condições estabelecidas pela CONTRATADA. 
 

2. Manter, durante o período de vigência do Contrato todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 

3. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas 
estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis 
e às recomendações aceitas pela boa técnica, observadas, especialmente, as 
disposições deste Termo de Referência. 

 
4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo 

Administração Municipal, atendendo prontamente a quaisquer reclamações. 
 

5. Providenciar que seus empregados portem crachá de identificação 
quando da entrega do veículo ao Município. 
 

6. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de 
quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais 
de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas à 
execução do objeto deste Termo de Referência. 
 

7. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 
obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.  
 

8. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação do objeto deste Termo de Referência. 



             
 

    

 
8.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 

1. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às 
dependências do Administração Municipal para a entrega do veículo, 
proporcionando todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas. 
 

2. Rejeitar o veículo fornecido em desacordo com as obrigações 
assumidas, arcando a CONTRATADA com o ônus decorrente do fato. 
 

3. Solicitar o reparo ou a substituição dos veículos que apresentarem 
defeito de fabricação durante o prazo de garantia. 
 

4. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer irregularidade no 
fornecimento do veículo. 
 

5. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações 
eventualmente necessárias à execução do contrato. 
 

6. Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato. 
 

7. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, por meio de servidor designado legalmente como 
Representante da Administração, que atestará as Notas Fiscais/Faturas, para 
fins de pagamento. 
 

8. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo 
estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências 
previstas no instrumento contratual. 
 

9  DAS PENALIDADES 
 

9.1.Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato 
convocatório, o Município de Natalândia/MG poderá garantida a prévia 
defesa da licitante vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis aplicar, sem 
prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 
a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender 
determinações necessárias à regularização de faltas ou defeitos 
concernentes a entrega dos bens, a critério da administração do Município 
de Natalândia /MG; 
b) Multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado; 
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Natalândia, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 



             
 

    

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
9.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro do 
Município de Natalândia, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a 
respectiva notificação; 
9.3. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela 
cobrada ou descontada por ocasião do pagamento efetuado pelo Município 
de Natalândia /MG. 

10  PAGAMENTO 
 

10.1- O pagamento será efetuado em parcela única, em até 30 (trinta) dias 
após a efetiva entrega definitiva do produto, mediante a apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura correspondente, pelo preço da proposta  adjudicada e 
homologada. 
 
10.1.1  O pagamento de veículo relativo será feito, dando-se como parte 
no pagamento o veículo Nissan Versa 16 SV flex, ano 2013/2014, placa 
OXB - 4749, conforme Anexo I a este Edital. 
 
10.1.2. A Nota Fiscal referente ao veículo fornecido, deverá ser emitida em 
nome da PREFEITURA e encaminhada ao Departamento de Administração da 
Prefeitura Municipal após conferido e recebido o bem nos termos deste 
edital.  
 
10.1.3. A Nota Fiscal relativo ao veículo será emitida pelo valor total do 
veículo ofertado, sem qualquer abatimento relativo ao veículo que será dado 
como parte do pagamento, sendo que o pagamento será efetuado pelo valor 
da proposta após abatido o valor ofertado pelo veículo Nissan Versa 16 SV 
flex, ano 2013/2014, placa OXB - 4749, sendo a quitação da nota fiscal 
pelo seu total. 
 
10.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o 
prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que 
devidamente regularizados. 
 
10.3  A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de não efetuar o 
pagamento se, no ato da atestação, o fornecimento do produto não estiver 
de acordo com as especificações apresentadas no Procedimento Licitatório. 
 
10.4 - Quando a data limite do pagamento coincidir com final de semana, 
feriado ou recesso, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil 
subseqüente. 
 



             
 

    

10.5- Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a 
Contratada dará a Prefeitura Municipal pleno, geral e irretratável quitação 
dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 
qualquer título, tempo ou forma. 
 
 

11 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

11.1 - As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação, serão 
suportadas pelas dotações próprias do Município de Natalândia-MG, 
consignadas no orçamento municipal, a saber: 
 

02.01.01.04.122.0401.1004.4.4.90.52.00  
 

Ficha 52 

 
12  DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1- A fiscalização e o acompanhamento da entrega ficarão a cargo da 
Chefia de Gabinete. 
 

13 - DA VIGÊNCIA 
 

13.1- O prazo total de prestação dos serviços do objeto desta licitação será 
de 12 meses iniciando na assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a 
critério da Administração Municipal e em conformidade com a legislação 
aplicável. 
 
Natalândia/MG, 05 de Março de 2021. 
 

 
 
 

JULIENDY PIVOVAR 
Secretaria de Governo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


