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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO PRESENCIAL n° 003/2019 

 
1- OBJETO :  CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA 
PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM CAPACIDADE 
DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADO COM AR 
CONDICIONADO PARA USO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA. 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Este Termo de Referência tem por objetivo descrever e especificar o produto 
a ser fornecido através do Pregão Presencial: 

 
Local de Entrega: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA 
Av. Dr. Lauro Sodré, 30 Centro – CEP 68.635-000 – São Domingos do Capim – 
Estado do Pará. 
 
A entrega do produto será acompanhada e fiscalizada pelos servidores 
designados pela Administração. Todos os produtos deverão ser de boa 
qualidade e satisfazer as especificações constantes neste Termo de 
Referência, em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo 
ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 
Caso algum produto tenha saído de linha, ou ainda, caso se faça opção pelo 
uso de material equivalente, deverá ser submetido à aprovação dos servidores 
designados para o recebimento, objetivando o mesmo padrão de qualidade. 
Constatadas irregularidades no objeto, O Município, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, poderá: 

a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações deste 
Termo de Referência, determinando sua substituição; 
b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de 

partes. 
As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento pela Detentora / Contratada da notificação, 
por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado. 
A Detentora / Contratada deverá entregar o produto nos exatos termos 
constantes no edital e na proposta ofertada, principalmente no tocante à 
unidade de fornecimento e à marca indicada durante o certame licitatório, 
sob pena de recusa de recebimento 
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2   - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

LISTAGEM DE ITENS: 

 
- OBRIGAÇÕES DA DETENTORA / CONTRATADA 

Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, 
oriundos de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto deste termo, 
os quais não serão excluídos ou reduzidos em decorrência do 
acompanhamento exercido pelo Município; 
Refazer, em até 5 (cinco) dias úteis e às suas expensas, qualquer 
trabalho/produto inadequadamente 

executado e/ou recusado pelos responsáveis pelo recebimento. 
Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), 
durante o fornecimento do objeto deste instrumento; 
Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes à entrega dos 
produtos, inclusive as decorrentes da devolução e reposição das mercadorias 
recusadas por não atenderem ao edital. 
Manter seus funcionários devidamente uniformizados. 
Deverá estar ciente de que a os responsáveis pelo recebimento poderão, 
quando julgar necessário, exigir a relação dos fabricantes e respectivos 
endereços, comprovantes de compra, assim como os tipos e características 
dos componentes utilizados. 
Dispor de todos os equipamentos necessários a execução dos serviços e 
utilizar profissionais habilitados e qualificados. 

3 - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
O prazo de entrega do objeto, contado da data de assinatura ou recebimento 
do Instrumento de Contrato pela Detentora / Contratada, será de até 20 
(vinte) dias. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUA
N 

V.UNI 
MÁXIMO 

V.TOT 
MÁXIMO 

01 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU 
PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE UM 
VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL COM 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) 
PESSOAS, EQUIPADO COM AR 
CONDICIONADO PARA USO DOS 
VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA 

UN 08 

 
 
 
 
3.116,00 

 
 
 
 

24.980,00 
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Eventuais pedidos de prorrogação deverão ser protocolados, antes do 
vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela Detentora / 
Contratada, para serem submetidos à apreciação superior. 

4 - GARANTIA 
Os produtos entregues bem como os serviços prestados pela Detentora / 
Contratada terão garantia mínima de 12 (doze) meses, contados da data da 
emissão da nota fiscal, desde que a entrega dos produtos seja realizada em 
até 10 dias da data da emissão da nota. 
Durante o prazo de vigência da garantia, a Detentora / Contratada obriga-se 
a repor os produtos e os acessórios/equipamentos danificados, no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação por escrito.Todas as 
despesas com reparos que não resultarem do mau uso dos produtos, durante 
o prazo de vigência da garantia, correrão por conta da Detentora / 
Contratada. 

5 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
O Gestor da Ata anotará todas as ocorrências determinando o que for 
necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados. 
Para fins de emissão da nota fiscal/fatura, a futura contratada deverá observar 
o seguinte cadastro: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, 
CNPJ: 83.267.989/0001-21, situada a Av. Dr. Lauro Sodré, 30 Centro – CEP 
68.635-000 – São Domingos do Capim – Estado do Pará. 
 O preço permanecerá fixo e irreajustável. 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 

 
À 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM 

At. - Comissão Permanente de Licitações 
 
[INSERIR NOME COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA], devidamente inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº [INSERIR NÚMERO DO CNPJ], com sede na 
[INSERIR ENDEREÇO DA SEDE], por intermédio de seu representante legal, 
o(a) senhor(a) [INSERIR NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], 
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº [INSERIR NUMERO DO RG DO 
REPRESENTANTE LEGAL] e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [INSERIR 
NÚMERO DO CPF DO 
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REPRESENTANTE LEGAL] nomeia autoriza e credencia O Sr. [INSERIR 
NOME COMPLETO DO CREDENCIADO], portador(a) da Cédula de 
Identidade RG nº [INSERIR NUMERO DO RG DO CREDENCIADO] e 
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [INSERIR NÚMERO DO CPF DO 
CREDENCIADO], 

para agir como seu legítimo representante EM TODOS OS ATOS que devam 
ser praticados com relação à PREGÃO PRESENCIAL nº 0XX/2019, realizada 
pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, podendo assinar toda e 
qualquer documentação, DESISTIR e INTERPOR RECURSO, receber 
comunicados, intimações, dentre outros necessários ao bom e fiel 
cumprimento deste encargo. 
E por ser a expressão da verdade, firma o presente. 
 
 [CIDADE], [DIA] de [MÊS] de 2019. 
  _  _           
Responsável (nome/cargo/assinatura) 
Nome da Empresa 
(Nº do CNPJ da Empresa) 
Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa 

 
Obs: Não sendo o outorgante sócio/proprietário deverá ser juntada procuração 
que demonstre poderes para tal ato. 
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