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Pregão Presencial Nº. 060/2018-PP/SEMTRAS
Processo Nº. 060/2018-PP/SEMTRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO

Compra de veiculo d passeio novo veículo tipo passeio, 0 (zero) km na cor branca, motor flex com
motorização mínima 1.4, cambio manual cinco marchas a frente, capacidade mínima para 5 lugares, direção
hidráulica, trava elétrica das portas, vidros elétricos dianteiros, ar condicionado, , todos os itens de
segurança de acordo com a legislação vigente, ex: airbag duplo ebanco traseiro rebatível
DA JUSTIFICATIVA
0 município de Rurópolis/PA está localizado a 1.170 km de Belém – PA, no entroncamento da
Rodovia Transamazônica com a Rodovia Cuiabá – Santarém, facilitando as vias de acesso a todas as
regiões brasileiras, seu processo de colonização constituiu e com imigrantes de todas as regiões brasileiras
em busca de terra fértil para trabalhar na agricultura, baseado em pequenos investimentos para o micro
produtor. Este processo contribui para fortalecer a agricultura local, instituindo-se portando hoje um
município com uma forte vocação agrícola. Esse processo também teve uma forte influência no espaço
territorial, estabelecendo-se uma malha viária com aproximadamente 2.700 km de estradas vicinais, na qual
os produtores rurais mantêm seus lotes com predominância da agricultura familiar. A Aquisição de 02 (dois)
Veículos para atender as demandas do CRAS do Município irá beneficiar toda a população em geral, pois
Rurópolis/PA é um Município de pequeno porte, carente em políticas sociais e por esse motivo a aquisição
desses veículos será de imensa importância para que possamos desenvolver as atividades com êxito
sempre buscando trazer melhorias para os munícipes principalmente aos idosos, crianças e adolescentes
quer é o foco principal do CRAS.As informações gerais relativas ao mérito social da proposta encontram-se
no formulário anexado na Aba Termo de Referência.

2.

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

QUANT

02

3.

CARRO
PASSEIO –
MÍNIMO 5
LUGARES

VEÍCULO TIPO PASSEIO, 0 (ZERO) KM , MOTOR FLEX COM
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.4, CAMBIO MANUAL CINCO
MARCHAS A FRENTE, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 5 LUGARES,
DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS,
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, AR CONDICIONADO, ,
TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE, EX: AIRBAG DUPLO EBANCO
TRASEIRO REBATÍVEL

DISPOSIÇÕES GERAIS
Itens Julgados necessários à contratação/aquisição, considerando a especificidade dos Serviços
e/ou bens, bem como, que todos os custos, despesas e emolumentos no que pertine a entrega do bem,
será
de
responsabilidade
da
empresa
contratada.
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4.
DO PRAZO DE ENTREGA
O Veiculo será entregue a SEMTRAS, sem quaisquer custos adicionais referentes a despesas com
transporte e emolumentos, mediante recebimento da ordem de fornecimento.
5.
DA VIGÊNCIA
O contrato será vigência de 90(Noventa) dias para entrega imediata do bem adquirido, a partir da assinatura
do mesmo sendo prorrogado por igual período se houver necessidade desta Secretaria.
6.

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

6.1.
Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação pertinente;
6.2.
Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Termo de Referência e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito à Coordenação de Licitações da
Prefeitura Municipal de Rurópolis que providenciará a tramitação devida.
O valor global da presente proposta é de R$ --------------------(----------------------valor por extenso-----------------------).
1-Ao lado da descriminação do produto informar a marca ofertada
2-OS produtos serão entregues no município de Rurópolis de forma fracionada mediante requisição, para
atender a necessidade diária do comprador.
Validade da proposta: dia/mês/ano.
Prazo de entrega: dia/mês/ano.
Condições de pagamento: a vista –a prazo - com entrega, etc.
Dados bancários:
Banco;
Agencia:
conta corrente:
e-mail da Licitante:

Assinado de forma digital

Telefone fixo nº:
Celular nº:
Localidade ______ de ___________ de 2018.

MAURICIO DE
por MAURICIO DE
SIQUEIRA PEREIRA SIQUEIRA PEREIRA DA
SILVA:02998257879
DA
2018.11.06
SILVA:02998257879 Dados:
16:33:56 -02'00'

___ (assinatura)__
Nome do representante

