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TERM0 DE REFERfiNCIA

1. DO OBJETO
1.I         Contratapao de empresa especializada em prestacao de servi9os Mecanico  Automotivo para
os  6nibus   que   comp6em   a   frota  municipal,   garantindo   boas   condig6es   de   uso   aos   alunos   e
servidores  do  municfpio  de  Rur6polis.   Quantitativos,  e  especificap5es  minimas  dos  servicos  e
demais condi96es gerais para fomecimento estao descritas abaixo neste Termo de Refer6ncia, tudo
em   conformidade   com   as   disposic6es   prevista   no   Edital   e   seus   anexos.   que   o   integram   e
complementam, para todos os efeitos juridicos legais.

2. DO TEI"0
2.I         Este  termo  de  referencia  foi  elaborado  pelo  Departamento  de  Compras  e  Licitap6es  da
Secretaria  Municipal  de  Educacao  e  Cultura.  As  ddvidas  poderao  ser  sanadas  junto  ao  referido
setor.

3. DA JUSTIFICATIVA
3.1        Justifica-se a presente necessidade  de  urn processo  licitat6rio  por diversas raz6es, dentre  as
quais pode ser destacada a necessidade de manuten¢ao e eventuais recuperap6es dos 6nibus da frota
do  Municfpio  de  Rur6polis,  servicos  afins  necessdrios  ao  completo  e  perfeito  funcionamento  dos
veiculos, visando ao born estado de conservacao e perfeito funcionainento da frota de 6nibus, para o
transporte dos alunos e servidores deste municipio, mos termos das suas atribuic6es constitucionais.
3.3.  Quanto a exigencia de localizapao, esta se faz necessina tendo em vista a obtengao da proposta
mais  vantajosa para  o  Municipio  de  Rur6polis,  pois,  se  a distancia entre  a  sede  do  Municipio  e  a
Contratada for grande, a vantagem do  "menor preco"  ficara prejudicada em razao do aumento  do
custo  com  o  deslocamento  da  frota  e  ha no  raio  estabelecido  oficinas  em  nilmero  suficiente  nao
restando comprometido o principio da competitividade.
3.4. Quanto a exigencia de capacidade para receber, simultaneamente, no minimo (02) dois veiculos

para  manuten¢ao,  a  mesma justifica-se  pela  necessidade  de  nao  haver  atrasos  na  prestagao  dos
servicos, tendo em vista tratarem de veiculos essenciais ao servieo pdblico.
3.5.  A  relagao  de  quantidade  veiculos  descritos  abaixo  6  simplesmente  referencial  e  indicativa  da
atual  frota  de  veiculos  do  Municipio,  podendo  incorporar  ao  presente  processo,  os  6nibus  que
venham a ser adquiridos pelo Municipio ap6s a realizacao da presente licitacao e durante a vigencia
do contrato.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS COMUNS
4.1. A natureza do objeto a ser contratado e comum. nos termos do pafagrafo inico do art.  I ° da Lei
10.520, de 2002.
4.2. A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administrapao  Contratante,  vedando-se  qualquer relapao  entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinapao direta

5. DA VISTORIA
5.1         Caso  seja  do  interesse  do  licitante  efetuar  vistoria  nos  veiculos  da  frota  do  Municipio  de
Rur6polis,  a  visita  t5cnica  devera  ser  agendada junto  ao  Coordenador  de  Controle  de  Frotas  Sr.
Jailton Santos Oliveira pelo telefone (93)9 9197-0890.
5.2.       Os  veiculos  sao  utilizados  para  transportar  alunos  e  servidores  do  servi¢o  pdblico,  sendo

possiveis  que,  na  data  e  hordrio  agendados,  os  mesmos  nao  se  encontrem,  em  sua  totalidade,
recolhidos nas garagens do Municipio.
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5.3.       A  finalidade  da  visita  e  o  conhecimento  da  frota,  das  condig6es  em  que  os  servicos  serao
prestados,   bern  como   demais   esclarecimentos   que  a  licitante  julgar  necessalios   para  a  futura
execugao do objeto.

6. DA ESCOLIIA D0 EXECUTOR
6.I.       A  empresa  a  ser  contratada  devera  atender  os  requisitos  estabelecidos  neste  Termo  de
Referencia  e  apresentar  a  proposta  mais  vantajosa  para  a  administragao,  que  sera  averiguada  de
acordo com a planilha orgamentaria em anexo;
6.2.       Os precos oferecidos deverao incluir todas as despesas necessinas a prestapao dos servicos,
observadas as exigencias deste Termo de Referencia.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1.       Entregar os veiculos  limpos,  intema e extemamente e  aspirados,  quando  for o  caso,  ap6s a
execucao dos servicos.
7.2.       Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os servicos sejam realizados com esmero
e perfeicao, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.
7.3.       Zelar pela guarda dos vei'culos que estiverem na sua responsabilidade, responsabilizando-se

por quaisquer danos ocorridos aos mesmos.
7.4.       Responsabilizarem-se   integralmente   pelos  veiculos   recebidos   do   Contratante,   incluindo
todos os pertences,  acess6rios  e objetos nele contidos,  obrigando-se  a reparapao total da perda em
caso   de   furto   ou   roubo,   incendio   ou   acidente,   independente   de   culpa,   nao   transferindo   a
responsabilidade  a  possiveis  subcontratados  ou  terceiros,  desde  o  momento  do  recebimento  do
veiculo para orcamento ate a entrega do mesmo ao Contratante.
7.5.       Responder,  integral  e  exclusivamente  por todos  os  danos  e  prejuizos  de  qualquer natureza
causados  direta  ou  indiretamente.  por  seus  empregados,  representantes  ou  prepostos  aos  bens  do
Municipio  de  Rur6polis  ou  a  terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execucao  do  objeto
licitado,  nao  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  da  fiscaliza9ao  ou  acompanhamento
pelo Contratante.
7.6.       Arcar com todos os prejuizos resultantes de ag6es judiciais a que o Municipio for compelido
a responder por forca da futura contratacao, incluindo despesas judiciais e honorarias advocaticias.
7.7.       Comparecer a sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de
24  (vinte  quatro)  horas  da  convocacao  para  esclarecimento  de  quaisquer  problemas  relativos  aos
servicos contratados.
7.8        Comunicar   imediatamente   ao   Municipio   qualquer   irregularidade   ou   diflculdade   que
impossibilite a execu9ao do objeto contratado.
7.9.       Executar os servicos contratados somente com previa autorizapao do contratante;
7.10.     Refazer em, no maximo 24 horas, contados a partir da comunicapao, os servigos que forem
rejeitados.
7.11.     Executar  quaisquer  servi¢os  nao  re[acionados  neste  Termo  de  Referencia  considerados
essenciais ou imprescindiveis ao funcionamento dos veiculos.
7.12.     Indicar  a  Divisao  de  Transportes  do  Municipio  o  Preposto,  com  competencia para  manter
entendimentos e receber comunica€6es acerca do objeto do contrato.
7.13.     Nao   utilizar   mao-de-obra   de   terceiros   SEM   EXPRESSA   E   PREVIA   autorizapao   do
Contratante, durante a vigencia do contrato.
7.14.     Possuir  pessoal  especializado  em  manuteng5o  de  veiculos  automotores,  para  executar  os
serviaps nos veiculos de cada marca especifica;
7.15.     Entregar  na  Divisao  de  Transporte  do  Municipio  de  Rur6polis  as  peeas  e  componentes
substituidos, devidamente acondicionadas, no ato da entrega do veiculo consertado.
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8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1         A  Contratante  devera,  a  seu  crit6rio,  e  atraves  de  funcionarios  da  Secretaria  Municipal  de
Educapao ou de pessoas previamente designadas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizapao
de  todas  as  fases  do  fomecimento  do  objeto  contratado  e  do  comportamento  do  pessoal   da
Contratada,   sem   prejuizo   da   obrigapao   desta   de   fiscalizar   seus   empregados,   prepostos   ou
subordinados;
8.2        A Contratante nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela contratada, com
terceiros,  ainda  que  vinculados  a  execueao  do  presente  contrato,  bern  como  por  qualquer  dano
causado a terceiros em decorrencia de ato da CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou
subordinados;
8.3        Acompanhar  o  servico  e  avaliar  a  sua  qualidade,   sem  prejuizo  da  responsabilidade  da
Contratada, podendo rejeita-los, mediante justificativa;
8.4        Fomecer  as  instru95es  necessarias  a  execugao  dos  servi9os  e  cumprir  com  os pagamentos
nas condic6es dos precos pactuados;
8.5        Proceder a mais anpla fiscalizacao  sobre.o  fiel cumprimento  do  objeto  deste  instrumento,
sem prejuizo da responsabilidade da contratada.

9. GARANTIA DOS SERVICOS
9.2.  Os  servigos  executados  deverao  ser  garantidos.contra  defeito  de  montagem  p  instalapfro  pelo

periodo de 90(noventa) dias, contados a partir da data do recebimento de veieulo p`elo M}jpicipio de
Rur6polis.

9.3. A garantia de servicos devera ser cumprida, mesmo ap6s o termino ou rescisfro do `cbinafo.

10. QUALIFICACAO TECNICA, INSTALAC6ES E
10.1.     Considerando  que  a  prestapao  de  servi¢os  de  manutencao  de  veiculos  e  uma  atividade
complexa  e  especializada,  com  utilizacao  de  ferranentas  diversas,  aparelhos  computadorizados,
devido   ao   fato   de   os   veiculos   possufrem   componentes   eletroeletr6nicos   que   necessitam   de
monitoramento   e   diagn6sticos   precisos,   a  Contratada  deve   dispor   de   uma   estrutura  minima
composta de:  instalac6es  fisicas  adequadas,  equipamentos  eletroelefronicos apropriados e mao-de-
obra especializada em mecanica em geral.
10.2.     A   Contratada   deve   possuir   oficina   bern   estruturada,   situada   dentro   do   Municipio   de
Rur6polis e, ainda:
a)  possuir  area  dtil  disponivel  para  receber,  com  seguranga,  simultaneamente,  (02)  dois  veiculos
para manutencao ;
b)  possuir  os  recursos  essenciais  para  que  os  servigos  prestados  tenham  a  tecnica,  qunlidade,
presteza exigida para os padr6es do fabricante dos veiculos tais como:
c) Possuir pessoal treinado para executar os servi€os nos veiculos de cada marca especifica;
d) Elevadores hidfaulicos ou eletricos para suspensao dos veiculos;
e) Ferramentas adequadas para a realizapao dos reparos mos veiculos com seguranga e pre6isao.

11. DA DOTACAO 0RCAMENTARIA
11.1      As   despesas  decorrentes   da  contratacao   dos   servicos  correrao  por  conta  das seguintes
disponibi lidades or9amenfari as :

DOTACAO ELEMENTO DE NOMENCLATURA
ORCAMENTARIA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA

12 362 0005 2.035
3.3.90.39.00

PROGRAMA  DE  TRANSPORTE
ESCOLAR -PNAT ESTADO.

12 3610005 2.027
3.3.90.39.00

PROGRAMA  DE  TRANSPORTE
ESCOLAR - PNAT.
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12. DO PAGAMENTO.
12.i      0   pagamento   referente   ao   objeto   desta   licitacao   sera  efetuado   atraves   de   ordem   de
pagamento em favor do CONTRATADO, depositado em conta corrente do CONTRATADO, ate o
loo (d6cimo) dia dtil do m6s subsequente ao da prestagao dos servi9os, desde que seja apresentada a

(s) respectiva (s) Nota (s) Fiscal (is).
12.2       Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, o prazo para pagamento sera
contado a partir de sua reapresenta?ao, desde que devidamente regularizados.
12.3      0 pagamento podera ser suspenso, sem preju[zo para o Municipio, mos casos de inexecucao,
imperfeicao ou qualquer outra irregularidade, ate o saneamento destes.

13. AVALIACA0 DO CUSTO
13.1      0  custo  estimado  total  da presente  contratacao  e  de  R$572.400,00  (quinhentos  e  setenta e
dois mil, quatrocentos reais).
13.2      0   custo   estimado   foi   apurado   a   partir   de   mapa   de   preaps   constante   no   processo
administrativo,  elaborado  com  base  em  or€amentos  recebidos  de  empresas  especializadas,  em
pesquisa de mercado.

14.    FISCALIZACAO    DA    PRESTACA0    DE    SERVIC0    E   HSC
CONTRATO
14.2      Ficara como tecnico(a) responsavel  pela Fiscalizacao do Contrato e Prestapao  deste servigo
o  servidor  JAILTON  SANTOS  OLIVEIRA  Matricula  N°  062725-9,  representante  da  Secretaria
Municipal de Educagao.

15. PRAZO DE VIGENCIA I)0 CONTRATO
15.1      A   prestacao   dos   servi¢os   constantes   no   presente   Termo   de   Referencia   e   de   natureza
continuada,  razao  pela qual  o  Contrato  tern vigencia de  12  (doze)  meses,  podendo  ser prorrogado

por pen'odos iguais e  sucessivos,  limitado a 60  (sessenta) meses, mos termos no inciso  11 do art.57,
da Lei n° 8.666/93.

16. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1      As aplicap6es somente serao aplicadas caso a empresa hao cunpra, na integra, a
regularidade da entrega dos materiais, assim estara sujeita as infrag6es e sang6es administrativas
previstas no edital, no contrato, na Lei  10.520/2002 e na Lei 8.666/93;

17. DA ESPECIFICAciio DO OBJET0
17.I      QUADRODENECESSIDADES

ITEM QUANT/ V.UNIT. (HORA V.TOTAL ((HORASERVICosmESCRICAo
HORAS TRABALHADA) TRABALHADA)

01

MAO    DE    OBRA     DE    SERVICOS     DE

400 RS RS
MECANICO  AUTOMOTIVO  PARA  TIPO
6NIBUS  MERCEDES  BENS,  ANO  2015  -
02  (DOIS) 6NIBUS.

03

MAO     DE    OBRA     DE    SERVICOS     DE

350 RS RS
MECANICO         AUTOMOTIVO         PARA
MICRO          0NIBUS          TIPO          IVECO
CITYCLLAS,    ANO    2012    -    02    (D0IS)
MICRO ONIBUS.
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MAO    DE    OBRA     DE     SERVICOS     DE
MECAN ICO         AUTOMOTIV0         PARA
MICRO   ONIBUS   TIPO   VW   8.160`   ANO
2020 -04 (QUATRO) MICRO ONIBUS.

105

M^O     DE    OBRA     DE     SERVICOS    DE

180 RS RSMEG AN I CO         AUTOMOTI VO         PARA
MICRO    6NIBUS     IVEC0    CYTICLLAS`
ANO 2010 -01  (UM) MICRO ONIBUS.

06

MAO    DE    OBRA    DE    SERVICOS     DE

180 RS RSMECANICO         AUTOMOTIVO         PARA
MICRO  6NIBUS  VOLARE TIPO  A5,  ANO
2002 -01  (UM) MICRO 6NIBUS.

07

MAO     DE    OBRA     DE    SERVICOS    DE
180

RS RSMECANICO         AUTOMOTIVO         PARA
ONIBUS  VW   15190,  ANO  2012  -01   (UM)
6NIBUS.

TOTAL RS

Rur6polis-PA,19 de julho de 2021.

JURANDIR FERREIRA VIEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Decreto n° 003/2021.
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