
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO:

1.1 -  AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ALUNOS 
MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO CONFORME CONVÊNIO Nº 
1261001944/2022, conforme condições e especificações contidas neste Termo de Referência.

2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 

2.1 - A idade média da frota se encontra demasiada envelhecida. Como consequência imediata, 
os custos de manutenção sofrem forte impacto sem elidir que aumenta a indisponibilidade de 
uso dos veículos. Ademais, pelo fato de a frota de veículos da educação possuir mais de 10 
anos, começa a aparecer a indisponibilidade de peças de reposição mecânica. Ressalte-se 
também que o ato de transportar pessoas é, além de tudo, uma atividade que comporta riscos 
de segurança aos passageiros, ao condutor e também ao patrimônio, motivo pelo qual enfatiza-
se que as condições de tráfego destes veículos não são ideais e agrava esta análise, devendo a 
administração conhecer destes riscos como componente fundamental da renovação da frota.

3 - DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA 

3.1 - Considerando as características dos equipamentos a serem adquiridos, o objeto desta 
aquisição pode ser caracterizado como bem comum, possuindo, desse modo, padrões de 
desempenho e características gerais e específicas, usualmente e amplamente encontrados no 
mercado correlato, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

4 - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

Item Descrição Unid. Quant.
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1

Veículo 0 km, ÔNIBUS 170S28- 29 LUGARES+ DPM
CHASSIS DE ÔNIBUS 170S2844 LUGARES + DPM,
POTÊNCIA MÁXIMA DE 280 CV, 2.400 RPM E TORQUE
MÁXIMO DE 950NM, 1.250-1.950 RPM, PBT DE 16 E 280
CV. CAIXA DE MUDANÇAS: MANUAL, ZF 6S 1010 BO DE
6 MARCAHAS COM ACIONAMENTO ATRAVE´S DE
CABOS DE AÇO, FREIOS, SISTEMA PNEUMÁTICO,
DUPLO CIRCUITO INDEPENDENTE, VÁLCULA
MODULADORA DE ESTACIONAMENTO COM
ACIONAMENTO NO PAINEL DE INSTRUMENTOS
EMREAGEM: MONODISCO SECO COMANDO
HIDRÁULICO SERVO-ASSISTIDO, COM DIÂMETRO DE
395 MM EIXO TRAÇÃO: TIPO PORTANTE, DIFERENCIAL
DE SIMPLES REDUÇÃO E PAR CÔNICO, RELAÇÃO DE
REDUÇÃO 5X13:1 EIXO DIANTEIRO: VIGA RÍGIDA DE
AÇO FORJADO SEÇÃO DUPLO T. CHASSIS:
LONGARINAS PLANAS, PERFIL C, UNIDADES POR
TRAVESSAS REBITADAS E APARAFUSADAS A ALMA.
SUSPENSÃO: DIANTEIRA: MOLAS PARABÓICAS,
AMORTECEDORES HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS DE
DUPLA AÇÃO E BARRA ESTABILIZADORA. TANQUE DE
COMBUSTÍVEL: MATERIAL PLASTICO COM
CAPACIDADE PARA 275 RODAS E PNEUS: RODAS A
DISCO EM AÇO , AROS 7,5"X22,5" E PNEUS RADIAIS
SEM CÂMARA 275/80R22,5 . AR CONDICIONADOChassis
8.160OD + Carroceria Escolar Rural com 29Lugares +
Motorista. EQUIPADO COM DISPOSITIVOPARA
TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, DOTIPOPOLTRONA
MÓVEL (DPM), PARA EMBARQUE EDESEMBARQUE DE
ESTUDANTECOM DEFICIÊNCIA,OU COM MOBILIDADE
REDUZIDA, QUE PERMITAREALIZAR O
DESLOCAMENTO DE UMA, OU MAISPOLTRONAS, DO
SALÃO DE PASSAGEIROS,DOEXTERIOR DO VEÍCULO,
AO NÍVEL DO PISO INTERNO

UN 02

2

VEÍCULO 0 KM, ÔNIBUS COMPLETO ORE 2: ÔNIBUS
COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 9.000 MM,
CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO
3.000 KG, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44
(QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES SENTADOS,
MAIS O CONDUTOR, E DEVE SER EQUIPADO COM
DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA,
DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), PARA EMBARQUE
E DESEMBARQUE DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA,
OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, QUE PERMITA
REALIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA, OU MAIS
POLTRONAS, DO SALÃO DE PASSAGEIROS, DO
EXTERIOR DO VEÍCULO, AO NÍVEL DO PISO INTERNO

UN 01
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3

VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TIPO VAN,
COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS OU
SUPERIORES: COR: SÓLIDA BRANCA, CAPACIDADE
MÍNIMA DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS + 1 (UM)
MOTORISTA, MOTOR TURBO DIESEL QUE ATENDA AO
PROCONVE P-7, POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV,
COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL, TRAÇÃO DIANTEIRA OU
TRASEIRA, AR CONDICIONADO PARA MOTORISTA E
PASSAGEIRO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA,
RÁDIO E ENTRADA USB FRONTAL, ANTENA E CAIXAS
DE SOM, COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTÁVEL EM
ALTURA E PROFUNDIDADE, APOIO DE CABEÇA
TRASEIRO, VIDRO TRASEIRO COM DESEMBAÇADOR,
TACÓGRAFO DIÁRIO, VIDROS ELÉTRICOS COM
FUNÇÃO "UM TOQUE" PARA O MOTORISTA, INSULFILM
LATERAIS E TRASEIRO COM TRANSPARÊNCIA MÍNIMA
PREVISTA EM LEI, ESPELHOS RETROVISORES
EXTERNOS ELÉTRICOS, ALTURA MÍNIMA INTERNA
(PISO/ TETO) 1,80M (UM METRO E NOVENTA
CENTÍMETROS, APARA BARRO NAS RODAS
DIANTEIRAS E TRASEIRAS, SUSPENSÃO DIANTEIRA
INDEPENDENTE COM BARRA ESTABILIZADORA,
CONJUNTO DE MOLAS TRANSVERSAIS PARABÓLICAS
E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DE DUPLOEFEITO,
SUSPENSÃO TRASEIRA COM BARRAESTABILIZADORA,
RÍGIDA COM MOLAS PARABÓLICASE
AMORTECEDORES 359.300,00 265000,00

UN 02

 

Este processo NÃO SERÁ DE CARÁTER SIGILOSO DO VALOR, tendo em vista o baixo 
potencial de disputa do mercado para os itens a ser(em) licitado(s), fazendo com que os 
licitantes apresentem propostas formuladas com base no preço de referência de cada produto 
ofertado, conforme tabela constante no Anexo A deste Termo de Referência.

5 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

5.1 - A entrega do(s) produto(s) deverá(ão) ser feita(s) na(o) Secretaria Municipal de Educação
, localizada(o) na Av. Esdras Thomaz Salvador, nº 295, , Centro, Carvalhos, cabendo ao 
responsável pelo setor requisitante ou quem ele indicar, conferir e receber. 

5.2 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será de 3 meses  e começará a fluir a partir do 
1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser 
emitido pelo Setor de Compras da(o) Prefeitura Municipal de Carvalhos.

5.3 - O Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser 
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação 
da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia da administração, por escrito, sob 
pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual;

6 - DO TIPO DE JULGAMENTO
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6.1 - O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo MENOR VALOR 
UNITÁRIO, desde que observadas às especificações e demais condições que serão 
estabelecidas no edital e seus anexos.

7 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1 - Não será exigido amostra.

8 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

8.1 - O setor competente não aceitará e não receberá qualquer produto com atraso, defeitos ou 
imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de 
Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, 
cabendo à Contratada efetuar as substituições necessárias, sob pena de aplicação das sanções 
previstas e/ou rescisão contratual.

8.2 - No momento da entrega a licitante vencedora deverá fornecer o manual com tradução em 
Língua Portuguesa.

8.3 - O prazo de garantia contra eventuais defeitos de fabricação será considerado a 
garantia de fábrica, cuja vigência terá início na data em que ocorrer o recebimento do 
objeto;

8.4 - Os produtos deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagem individual 
adequada quando for o caso, que utilize preferencialmente material reciclado ou reciclável, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento, em atendimento 
aos critérios sustentáveis.

8.5 - O recebimento provisório, realizado pelo setor competente, dar-se-á no ato da entrega do 
objeto, após conferência de sua conformidade com as especificações do edital e da proposta;

8.6 - O recebimento definitivo, realizado pelo setor competente, dar-se-á em até 03 (três) dias 
úteis, contados da data do recebimento provisório, após verificação da conformidade do objeto 
com as exigências e especificações do Contrato.

9 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

9.1 - DA CONTRATADA

9.1.1 - Assinar o contrato ou retirar a nota de empenho e manter, durante toda a vigência da 
mesma, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital.

9.1.2 - Entregar os produtos dentro do padrão de qualidade;

9.1.3 - Fornecer os produtos nos locais de entrega previstos neste termo.

9.1.4 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos;

9.1.5 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar 
exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na entrega do objeto do Edital.
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9.1.6 - Credenciar junto ao contratante funcionário que atenderá as requisições dos produtos 
objeto do edital.

9.1.7 - Os produtos quando cabível necessitam estar de acordo com as normas técnicas 
aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR) e demais Normas 
Internacionais certificadas pela ABNT ainda, atender a legislação pertinente, as de preservação 
do meio ambiente: Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, MINISTÉRIO DA SAÚDE - 
MS/ANVISA e Lei Federal nº 8.078, de 11/09/1990.

9.1.8 - Observar os princípios de sustentabilidade em consonância com art. 3º do Estatuto das 
Licitações, e observar as normas do INMENTRO quando cabível.

9.1.9 - Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, no prazo de 30 dias
, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às 
especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive 
rescisão contratual.

9.2 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.2.1 - Emitir Pedido de Compra.

9.2.2  - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.

9.2.3 - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as 
especificações deste Termo.

9.2.4 - Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução do objeto, se não 
abordadas no Termo de Referência.

10 - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS

10.1 - O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado a Administração, seus 
servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não 
poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido 
pelos fiscais, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo 
das multas e demais penalidades previstas na licitação.

10.2 - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, 
obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pela Administração, decorrentes do não 
cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele 
atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, a 
pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela Administração a terceiros, multas, penalidades, 
emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.

10.3 - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser 
exigidas da Administração, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo FORNECEDOR, 
independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento a 
Administração, mediante a adoção das seguintes providências:

a) Dedução de créditos do FORNECEDOR;
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b) Medida judicial apropriada, a critério da Administração.

11 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

11.1 - O gerenciamento e a fiscalização da contratação caberão ao(a) Sr(a). Aline Gonçalves 
Souza - Secretaria Municipal de Educação, que determinará o que for necessário para 
regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua 
falta ou impedimento, ao seu substituto.

11.2 - Ficam reservados à fiscalização do Contrato o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto e tudo o mais que se relacione com o 
objeto, desde que não acarrete ônus para o Município de Carvalhos ou modificação da 
contratação.

11.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato deverão ser 
solicitadas formalmente pela contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao 
Gestor, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

11.4 - A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação 
e controle a serem adotados pela gestão e fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, 
elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao 
desenvolvimento de suas atividades.

11.5 - A existência e a atuação da gestão e da fiscalização em nada restringem a 
responsabilidade única, integral e exclusiva das contratadas, no que concerne ao objeto da 
contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município de Carvalhos ou perante 
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução 
contratual não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos, 
devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao 
ressarcimento imediato ao Município de Carvalhos dos prejuízos apurados e imputados a falhas 
em suas atividades.

12 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao 
Departamento de compras, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de 
adimplemento da obrigação.

12.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a(o) Prefeitura 
Municipal de Carvalhos, CNPJ nº 18.194.217/0001-45, situada a Av. Esdras Thomaz Salvador, 
nº 295, Centro, Carvalhos-MG.

12.3 - O pagamento será efetuado até 20º dia corrido, a contar da data final do período de 
adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas.

12.4 - Além da nota fiscal e/ou fatura do fornecimento dos objetos, as empresas deverão 
apresentar os documentos de regularidade fiscal que estiverem com as datas vencidas, sendo 
eles:
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12.4.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que também abrange a prova de 
regularidade com a Previdência Social (CND - Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS 
- Instituto Nacional de Seguro Social), dentro de seu período de validade;

12.4.2 - Prova de regularidade com o FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

12.4.3 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, exigida no art. 642 - A da consolidação das 
leis do trabalho acrescentado pela lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.

12.5 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação de quaisquer 
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

13.1 - O prazo de vigência será 6 meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, 
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

13.1.1 - No caso de assinatura eletrônica, o prazo de vigência começará a contar a partir da 
última assinatura.

14 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

14.1 - O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 
8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas.

15 - SANÇÕES

15.1 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento contratual:

15.1.1 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia 
de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados 
sobre o valor do contrato, por ocorrência.

15.1.2 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível 
rescisão contratual.

15.1.3 - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese da Contratada, 
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando a Administração, em face da menor gravidade do 
fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 
aplicada. 

15.2 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 
pagamentos devidos pela Administração. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela Contratante no prazo máximo de 
3(três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.
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15.3 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa.

16 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

16.1 - As empresas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata rescisão contratual, sem prejuízo 
das sanções administrativas, civis e penais cabíveis

16.2 - Toda a documentação apresentada neste procedimento e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e 
se omita em outro será considerado especificado e válido.

Prefeitura Municipal de Carvalhos, 01/08/2022

 

 __________________________________
Laudelina de Andrade Nogueira

Secretário(a) Municipal de Educação
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