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 Termo de Referência de Pessoa Jurídica especializada para executar os 

serviços de locação de veículos automotores. 
 

1 Objeto 

 

1.1 Objeto: 

Contratação de pessoa jurídica especializada na locação de veículos automotores para 

realizar o transporte de pessoas, materiais, documentos e cargas, incluindo condutores 

devidamente habilitados, manutenção preventiva e corretiva e demais encargos, exceto 

combustível, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação - SEMED para o 

exercício de 2020, conforme este Termo de Referência. 

1.2 Custo Estimado Apurado Para 

Oito Meses: 

O valor Global estimado é de R$ 167.940,00 (cento e 

sessenta e sete mil novecentos e quarenta reais) conforme 

pesquisa de mercado realizada pelo Senhor Moisés Soares 

dos Santos - Chefe de Divisão do Transporte 

Escolar/SEMED, RG: 1705547-4 e CPF: 849.472.092-91. 

1.3 Base Legal: 

A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 

integralmente, na Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 

10.520/02, Lei Complementar n° 123/06 e o Decreto Municipal nº 504/2006.  

1.4 Período de Contratação: Exercício de 2020 

 

2 - Solicitante 

2.1 Secretaria: Secretaria Municipal de Educação – SEMED 

CNPJ: 23.714.191/0001-59 - FUNDEB 

CNPJ: 30.971.257/0001-51 - FME 

End.: Trav: Rui Barbosa  N°: 463 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-00 

2.2  Secretário (a) Municipal  Jaime Costa da Silva 

Decreto n°:  0531/2018 Data/ano 28/06/2018 

CPF: 442.902.412-04 Data de Expedição: 
 

RG: 1863445 Expedição: 29/06/2017 Órgão Expedidor PC/PA 

End.: Trav. Felipe Bentes N°: 493 

Bairro: Fátima Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000  

 

3 - Os Fiscais  

3.1 Fiscal  Moises Soares dos Santos 

Decreto n° 077/2018 Data/ano 19/01/2018 

CPF: 849.472.092-91 Data de Expedição: 05/12/2012 

RG: 1705547-4 Expedição: 20/12/2012 Órgão Expedidor SSP/AM 

End.: Beco de Lourdes  N°: 98 

Bairro: Lourdes  Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000  
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Situação Funcional: (  ) Contratado ou ( x ) Efetivo 

3.2 Fiscal  Francisco Carlos Gualberto Galucio 

Decreto n°: 386/2006 Data/ano 12/04/2006 

CPF: 673.978.832-49 Data de Expedição: 24/10/1998 

RG: 3880719 Expedição: 04/05/2012 Órgão Expedidor PC/PA 

End.: Travessa Arthur Cruz N°: 226 

Bairro: Santa Terezinha Cidade: Óbidos Estado: PA 

CEP: 68.250-000  

Situação Funcional: ( x ) Contratado ou (  ) Efetivo 

 

a) 

A fiscalização dos serviços será exercida pelo Senhor Moises Soares dos Santos – Chefe de 

Divisão do Transporte Escolar e Francisco Carlos Gualberto Galúcio – Agente Administrativo, 

indicados no Referido Termo de referência, Os fiscais do contrato anotarão em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinado o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhado os apontamentos à autoridade 

competente para as providencias cabíveis. 

b) 
O representante da contratada deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução do contrato. 

c) 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeição 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de produto inadequado ou de qualidade inferior, e na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

preposto, de conformidade com art. 70 da Lei n°8.666, de 1993  

d) 

Os fiscais do contrato ficarão responsável em informar com 30 (trinta) dias de antecedência do 

termino da vigência do contrato ao Gestor do contrato, para que o mesmo tome as devidas 

providências. 

 

4 - Local para Apresentação dos Veículos 

Local Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

End.: Trav: Rui Barbosa  N°: 463 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000  

No horário das 08:00 às 14:00, nos dias de segunda à sexta, excetos nos feriados Nacional, Estadual e 

Municipal. 

5 - Justificativa do Serviço 

A contratação justifica-se de maneira a cumprir positivamente a execução da agenda de visitas 

administrativas e pedagógicas; dos Setores Administrativos e Técnicos da SEMED; manter o 

abastecimento de merenda escolar; materiais didáticos; materiais permanentes; de higiene e limpeza; 

de expediente e demais materiais indispensáveis à efetiva execução das atividades desenvolvidas pela 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED.  
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6 - Especificações, quantitativos e Preços Máximos Admitidos. 

ITEM DESCRIÇÃO UND 

QTD 

DE 

VEÍCU

LOS 

VALOR 

MEDIO 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

PARA DOZE 

MESES 

1 

Caminhonete / cabine dupla 4 x4, carroceria 

aberta, rodagem em pavimentação asfáltica 

e estrada de terra capacidade para cinco 

passageiros e carga, ano de Fabricação, a 

partir de 2009, incluído motorista, 

manutenção preventiva e corretiva, exceto 

fornecimento de combustível. 

mês 1  R$ 6.997,50  R$ 83.970,00 

2 

Caminhonete / cabine dupla 4 x4, carroceria 

aberta, rodagem em pavimentação asfáltica 

e estrada de terra capacidade para cinco 

passageiros e carga, ano de Fabricação, a 

partir de 2009, incluído motorista, 

manutenção preventiva e corretiva, exceto 

fornecimento de combustível. 

mês 1  R$ 6.997,50  R$ 83.970,00 

Valor total estimado  R$  167.940,00  

 

 

7 - Da Fonte de Recurso 

7.1 
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado ocorrerão à conta de recursos 

federais e próprio, constantes da Lei Orçamentária Anual de 2020. 

 

8 - Obrigações 

8.1 Obrigações da CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

a) 

Cumprir os horários e trajetos fixados pelo CONTRATANTE, a qual se reserva o direito de 

fazer as modificações necessárias para o bom andamento dos serviços, comunicando-as à 

CONTRATADA. 

b) Apanhar os profissionais nos locais determinados pelo CONTRATANTE. 

c) Tratar com cortesia os profissionais e os agentes de fiscalização do CONTRATANTE. 

d) 
Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados ao CONTRATANTE, aos 

profissionais que realizarão as visitas ou a terceiros, por dolo ou culpa. 

e) Cumprir as determinações da CONTRATANTE. 

f) Manter os veículos automotores sempre limpos e em plenas condições de uso e de segurança, 
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devendo ser realizadas revisões e manutenções periódicas. 

g) 
Submeter seu veículo automotor às vistorias técnicas periodicamente e quando determinadas 

pela CONTRATANTE. 

h) 
Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, aos bens destinados 

ao serviço contratado. 

i) Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, que deverão ser segurados. 

j) 
Manter a efetividade do serviço, substituindo o veículo automotor por outro sempre que se 

fizer necessário. 

k) 
Manter o  veí culo  au tomotor  que prestará o serviço, em plenas condições de uso e 

segurança de acordo com a legislação pertinente. 

l) 

Entregar, mensalmente, à CONTRATANTE, uma planilha constando seus dados, os dias de 

transporte realizados no mês, os trajetos percorridos. A referida planilha deverá estar assinada 

pela CONTRATADA. 

m) 
Arcar com os custos de manutenção preventiva e corretiva do veículo automotor incluindo peças 

de reposição. 

n) 

A  CONTRATADA deverá manter seguro obrigatório e de responsabilidade civil sempre em 

vigor durante a realização do transporte, mantendo também sempre devidamente atualizada a 

documentação do veículo automotor devendo comprovar junto ao CONTRATANTE. 

o) 
A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 01 (um) dia após o 

recebimento das ordens de serviço. 

p) 
A CONTRATADA fica obrigada e responsável pela observância às exigências do Código 

Nacional de Trânsito.  

q) 
Durante o percurso, não será permitido uso de droga e de bebidas 

alcoólicas dentro do veículo. 

r) Zelar pela carga transportada e pela segurança dos passageiros. 

s) 
A CONTRATADA fica proibida de transportar passageiros estranhos aos serviços prestados 

(CARONA) e principalmente produtos perigosos (inflamáveis). 

t) 
Em caso de quebra ou qualquer avaria nos veículos automotores, a CONTRATADA deverá 

responsabilizar-se, substituindo-os, de modo a evitar a interrupção dos serviços contratados. 

u) 

A CONTRATADA em caso de pane no veículo ou manutenção preventiva e corretiva durante 

os dias e horários de expediente da Secretaria, terá que enviar um serviço de reboque ou 

substituir o veículo no prazo máximo de 6 (seis) horas, por outro de igual referência, sem 

qualquer ônus adicional a CONTRATANTE. 

v) 

Os veículos automotores deverão possuir equipamentos de segurança como: Extintores de 

incêndio do Co2 e Pó Químico (dentro da validade estabelecida por lei federal/normativas), 

caixa de materiais para primeiros socorros, cintos de segurança em número igual à lotação e 
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outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo 

CONTRAN/DETRAN/INMETRO. 

w) 

A CONTRATADA fica obrigada a manter os veículos automotores, equipamentos e materiais 

necessários ao bom desempenho da Prestação dos Serviços em perfeitas condições de limpeza, 

uso e manutenção necessárias à execução dos serviços. 

x) 

Estar disponível para realizar as viagens todos os dias da semana (segunda a sexta) incluído os 

finais de semanas (sábado e domingo), obedecendo às ordens de serviços e interesses da 

CONTRATANTE. 

y) 

Manter os seus empregados uniformizados, identificados por crachá, quando em serviço, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 

ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE. 

z) 

Os veículos automotores deverão apresentar os sistemas de registros de velocidades, 

quilometragens e medidores de combustíveis funcionando perfeitamente como estabelecido pelo 

CONTRAN/DETRAN/INMETRO. 

8.2 Obrigações da Contratante 

A Contratante obriga-se a: 

a) Efetuar o pagamento da contratada de acordo com os prazos estabelecidos em contrato. 

b) Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade 

no momento da execução dos serviços. 

c) Proceder a emissão das ordens de serviços em tempo hábil. 

d) Comunicar imediatamente à contratada sobre qualquer irregularidade manifestada na execução 

do objeto deste contrato. 

e)  Proceder a fiscalização por meio de servidor designado, nos termos da Lei n° 8.666/93 e agir, no 

âmbito de suas competências, de forma a garantir a boa e regular execução do serviço.  
f)  Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato. 

g) Rejeitar, no todo ou em partes, por intermédio da fiscalização, o fornecimento de veículos que 

estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que 

julgar insuficiente ou inadequados. 

h)  Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o 

contraditório e ampla defesa. 

i)  Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições 

necessárias à execução do contrato. 

j)  A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do setor competente a ser indicado 

pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

K) É obrigação da contratante o fornecimento do combustível, para a qual, deverá manter rigorosa 

fiscalização. 

 

 

9 - Entrega dos Veículos  
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a) A Entrega do Objeto deste Termo de Referência será conforme a necessidade da 

CONTRATANTE. 

b) A execução do Serviço deste Termo de Referência será na sede da CONTRATANTE. 

c) Poderá ser admitido apenas uma prorrogação no prazo de do Item 8.1 Obrigações da 

CONTRATADA, desde que informado formalmente no prazo máximo de até 12 (doze) horas que 

antecede o termino do Prazo, além de estar plenamente justificados, atendendo aos interesses e 

conveniência da CONTRATANTE. 

d) A CONTRATANTE, responderá formalmente no prazo máximo de até 12 (doze) horas, se 

ACEITA ou NÃO a justificativa apresenta pela CONTRATADA referente a prorrogação no 

prazo de entrega. 

e) O objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA, deverão ser entregues no Local Indicado no item 4 

(4 - Local para apresentar os veículos). 

 

10 - Recebimento e Critério de Aceitação do Objeto 

Os objetos deste termo de referência serão recebidos: 

a) Provisoriamente em até 01 (um) dia, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

veículo com a especificação do edital. No local marcado, o servidor designado fará a vistoria 

limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado no termo de referência, sem 

prejuízo das vistorias a serem realizadas pelos órgãos competentes, fazendo constar a data de 

execução dos transportes, se for o caso e as irregularidades observadas; 

b) Definitivamente, após a verificação provisória e estando em conformidade com as especificações 

constates do Edital e da Proposta Consolidada, e sua consequente aceitação; 

c) Na hipótese de durante a verificação provisória for constado alguma irregularidade como defeito, 

avaria ou diferente de serviço licitado, a CONTRATANTE deverá notificar a empresa 

CONTRATADA para que a mesma tome as devidas providências no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas à contar da data da recebimento da notificação; 

d) O recebimento e execução do objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA será confiado ao Fiscal 

indicado pelo(a) Secretário (a), através do Termo de Recebimento; 

 

11 - Das Condições de Pagamento 

a) 

Para fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto Estadual n. º 

877, de 31 de março de 2008 e a Instrução Normativa n. º: 018, de 21 de maio de 2008, da 

Secretaria de Estado de Fazenda – SEFA; 

b) 

Havendo disponibilidade Financeira e cumpridas as formalidades, o pagamento do Serviço será 

efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento definitivo das Nota(s) 

Fiscal(ais)/Fatura(s) devidamente datadas e atestadas pelo(a) Fiscal(is) designado(s) e pelo 

Secretário(a) acompanhada da Ordem de Serviço, Termos de Recebimentos e Certidões de 

regularidades fiscais, através das Certidões Negativas de Débitos atualizadas, o repasse a 

CONTRATADA será feita través de transferência de conta bancaria. 

c) 
Só serão pagos os valores mensais referentes aos serviços efetivamente executados, mediante 

Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) devidamente datadas e atestadas pelo(a) Fiscal(is) designado(s) e 
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pelo Secretário(a) acompanhada da Ordem de Serviço, Termos de Recebimentos e Certidões de 

regularidades fiscais, através das Certidões Negativas de Débitos atualizadas, que será 

submetida a avaliação de sua veracidade. 

d) 

Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA 

deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das Certidões Negativas de Débitos 

atualizadas. 

e) 
As despesas de frete/embalagem, ser houver, em hipótese alguma poderão ser destacadas quando 

da emissão da nota fiscal/fatura. 

f) 

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal / Fatura, serão 

os mesmos restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a 

Prefeitura Municipal de Óbidos por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 

pagamentos correspondentes. 

g) 

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 

apresentar em todas Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) devida comprovação de acordo com o 

disposto na Lei Complementar n. º: 123, de 14 de dezembro de 2006. 

h) 
Para a licitante estrangeira que indicou na proposta de preços o recebimento do pagamento em 

moeda estrangeira, será utilizada a cotação do último dia útil anterior ao dia do pagamento; 

i) 

A CONTRATANTE poderá exigir da empresa vencedora da licitação, a qualquer tempo, a 

apresentação de comprovantes originais referentes à efetiva quitação de qualquer encargo ou 

compromisso para com terceiros, exigidos por força da execução dos serviços contratados. A 

não apresentação desses comprovantes poderá ensejar a suspensão dos pagamentos devidos 

pela PMO, a seu critério, até a regularização do assunto. 

j) A CONTRATANTE procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei. 

k) 
A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE documento fiscal específico referente ao 

objeto da licitação, sendo que estes deverão ser entregues até o dia 20 de cada mês. 

l) 
O CONTRATANTE terá o prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar da apresentação do 

documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

m) 

O documento fiscal não aprovado pelo gestor será devolvido à CONTRATADA para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 

estabelecido para pagamento a partir da data de sua reapresentação. 

n) 
A devolução do documento fiscal não aprovado pelo gestor, em hipótese alguma, servirá de 

pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do contrato. 

o) 

A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos 

seguintes casos: execução do objeto contratual em desacordo com o avençado e existência de 

qualquer débito para com o contratante. 

 

12 - Medidas Acauteladoras 

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 

pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 

impossível reparação. 
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13 - Das infrações e das sanções administrativas 

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é 

aquela prevista no Edital, na Lei 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e Lei 10.520, de 17 de julho de 

2002 

 

14 - Anexos 

As Pesquisas de Mercado 
 

 

 

 

Óbidos/Pará, 29 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAIME COSTA DA SILVA 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto nº 531/2018
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Especificações, quantitativos e Preços Máximos Admitidos. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QTD DE 

VEÍCULOS 

PESQUISA DE MERCADO MENSAL 

VALOR 
MEDIO 

MENSAL 

VALOR TOTAL 
PARA DOZE 

MESES 
 A.B PEREIRA 

SERVIÇOS  

ROTTA 
TRANSPORTE 

AMARAL 

JOSE CARLOS 
PINTO DE 
AQUINO 

16318382291 

VIEIRA 
TRANSPORTE 
& SERVIÇOS 

LTDA-ME 

1 

Caminhonete / cabine dupla 4 x4, carroceria 

aberta, rodagem em pavimentação asfáltica e 

estrada de terra capacidade para cinco 

passageiros e carga, ano de Fabricação/Modelo, 

a partir de 2009, incluído motorista, manutenção 

preventiva e corretiva, exceto fornecimento de 

combustível. 

mês 1  R$ 7.500,00  R$ 6.000,00  R$ 5.490,00  R$ 9.000,00   R$ 6.997,50  R$ 83.970,00 

2 

Caminhonete / cabine dupla 4 x4, carroceria 

aberta, rodagem em pavimentação asfáltica e 

estrada de terra capacidade para cinco 

passageiros e carga, ano de Fabricação/Modelo, 

a partir de 2009, incluído motorista, manutenção 

preventiva e corretiva, exceto fornecimento de 

combustível. 

mês 1  R$ 7.500,00  R$ 6.000,00  R$ 5.490,00  R$ 9.000,00   R$ 6.997,50  R$ 83.970,00 

Valor total estimado  R$   167.940,00  
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