
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

SECRETARIA MUNICIPAL E CULTURA, DESPORTO E TURISMO.  

C.N.P.J.: Nº 3D0.019.337/0001-01 

 A.V LAURO SODRÉ, N 228 –Centro- CEP: 68170-000 – Juruti/PA.   

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Dados do Órgão Gerenciador 

Órgão: Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo. 

CNPJ: 30.019.337./0001-01. 

Endereço: Avenida Lauro Sodré, Nº 288 - Centro. 

CEP: 68.170-000. 

Cidade: Juruti-PA. 

 

2. Objeto 

2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVE, UTILITÁRIO E 

CAMINHÃO 3/4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO. 

3. Justificativa 

3.1 A Prefeitura Municipal de Juruti, através da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e 

Turismo, com o intuito de atender aos seus Departamentos; considerando que a secretaria não 

dispõe dos serviços de locação de veículos; considerando ainda a necessidade de garantia ao 

atendimento dos programas e ações desenvolvidas pelo poder público, justifica a necessidade 

da contratação. 

.3.2 A contratação do objeto poderá ser realizada por meio de licitação sob a responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finança, através do Setor de 

Licitação. 

4. Detalhamento do Objeto 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD 

1 

01 (um) Veículo Leve, Caminhonete cabine dupla, com ar 

condicionado, à diesel, tração 4x4, tempo de uso no máximo 

03 (três) anos, em boas condições de uso e conservação. Sem 

motorista. 

Mensal 12 

2 

01 (um) Microônibus, com lotação mínima de 32 (trinta e 

dois) passageiros - tempo máximo de uso 10 (dez) anos, em 

bom estado de uso e conservação 

Diária 20 

3 
01 (um) Caminhão ¾,  à diesel, tempo máximo de 4 (quatro) 

anos de uso, em boas condições de uso e conservação 
Diária 10 
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 5. Fundamento Legal 

5.1 Lei nº 10.520 de 17/07/2002; do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019; Decretos nº 

7.892/2013 Lei nº 14.133 de 01/04/2021; INº 40 de 22/05/2021, Decreto Municipal nº 4.883 

de 25/05/2021 e subsidiariamente a 8666/93 outras correlatas. 

6. Prazo de Vigência  

6.1 O prazo de vigência da contratação é até 31 de Dezembro de 2022, a partir da data 

de assinatura do contrato. Podendo ser prorrogado na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 

8.666/93. 

6.2. O prazo para execução dos serviços será de forma imediata, logo após a assinatura 

do contrato, sempre que houver demanda, e mediante apresentação de Ordem de Serviço 

devidamente assinada pelo Gestor da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo. 

7. Obrigações da Contratada 

7.1 A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste 

Termo de Referência; 

7.2 A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, 

decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à 

CONTRATANTE; 

7.3 A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto 

deste Termo de Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, 

comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e 

outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, 

não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar 

o objeto do Contrato; 

7.4 Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do 

contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos 

solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

7.5 Manter, durante o fornecimento do objeto deste Termo de Referência, em 

compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

7.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a 

prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

7.7  Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo 

estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela 

CONTRATANTE; 

7.8 Entregar os veículos em bom estado de conservação e mantê-los em bom estado 

de conservação, realizando manutenções necessárias e revisões; 
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7.9 A revisão nos veículos será de responsabilidade exclusiva da Contratada, sendo 

que no momento de necessitar fazer manutenção ou revisão, então deverá ser feita 

substituição por veículos com as mesmas características e em bom estado de conservação; 

7.10  A CONTRATADA e obriga-se a substituir o veículo contratado por outro, no 

prazo de 24 horas após a solicitação da Contratante, caso apresente defeitos que inviabilizem 

o seu uso para a execução dos serviços contratados; 

7.11 Todos os veículos do Contrato deverão estar com documentação regularizada 

conforme legislação vigente; 

7.12 A CONTRATADA deverá entregar no ato da assinatura do contrato, a cópia de 

toda documentação dos veículos especificada no termo de referência, juntamente com a 

relação de todos os Veículos Oficiais que iniciarão a prestação do serviço, objeto deste 

Contrato, esta documentação deverá ser entregue no ato da vistoria inicial para cadastramento 

dos dados; 

7.13  A CONTRATADA assume, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais, 

comerciais e de manutenção do veículo, resultantes da execução deste contrato, exceto o 

combustível que ficará a cargo da contratante e motorista que será usado o da administração 

pública. 

7.14   A CONTRATADA deverá apresentar no momento da assinatura do contrato 

cópia autenticada do CRLV do veículo devidamente pago o licenciamento e IPVA, sob pena 

de ser chamada a segunda colocada e sucessivamente;  

7.15  A CONTRATADA e obriga a substituir o veículo contratada por outro, no prazo 

de 24 horas após a solicitação da Contratante, caso apresente defeitos que inviabilizem o seu 

uso para a execução dos serviços contratados, 

8. Obrigações da Contratante 

8.1 Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal; 

8.2 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução deste termo de 

referência; 

8.3 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

CONTRATADA; 

8.4 Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente 

identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários 

de expediente normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes. 

8.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando 

as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da 

CONTRATADA; 
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9. Fiscalização 

9.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por 

Fiscal do contrato designado pelo órgão solicitante, observando-se as disposições contidas no 

artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93. 

10. Execução e Local de Entrega 

10. 1 O atendimento das solicitações por parte da empresa a ser contratada deverá se 

dar no horário comercial de segunda à sexta feira, por intermédio de serviço móvel celular, e-

mail ou outro meio a ser acordado;  

10. 2 A Empresa a ser contratada deverá designar um profissional a ser contatado em 

casos excepcionais e urgentes, por intermédio de serviço móvel celular, e-mail ou outro meio 

a ser acordado. 

10. 3 Os veículos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Cultura de Juruti, 

situado na Avenida Lauro Sodré, Nº 228, CEP 68.200-000, Juruti/Pará, em tempo hábil; 

 11. Rescisão Contratual 

11.1 Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 

11.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 

conveniência para a CONTRATANTE; 

12. Penalidades e Multas 

12.1 Serão passíveis de penalidades as seguintes condutas: inexecução dos serviços, 

erro na execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não 

veracidade das informações prestadas e outras relativas a quaisquer cláusulas contratuais. 

12.2 A CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 10% sobre o valor dos itens 

solicitados, em caso de recusa injustificada e demais sanções estabelecidas no edital, na Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais normas que regem a matéria. 

13. Dotação Orçamentária 

13.1 As despesas de correntes da aquisição pretendida, correrão das seguintes dotações 

orçamentarias: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E 

TURISMO. 

VALOR 

ESTIMADO 

13 122 0066 2.029 | Man. e Func. da Secretaria Mun. de Cultura - 

SEMCDET 

3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

124.950,00 

13 392 0013 2.031 | APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS 

TRIBOS 

3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

30.750,00 

TOTAL  155.700,00 
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14. Declaração do Solicitante 

14.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações em vigor. 

 

Juruti (PA), 26 de Maio de 2022. 

 

 

_______________________________________________ 

SEBASTIÃO TEIXEIRA DE ARAÚJO JUNIOR 

Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Turismo. 

Decreto nº 4.490/202 
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      OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
 

 
      

   
 

      13 122 0066 2.029 | Man. e Func. da Secretaria Mun. de Cultura - SEMCDET 
      

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD NOMINAL 
NOVA 

VEÍCULOS 
BRASIL 

LOCADORA 
J.B.S. 

COMERCIO 
MÉDIA 

ESTIMADA 
TOTAL R$ 

1 

01 (um) Veículo Leve, Caminhonete cabine dupla, 
com ar condicionado, à diesel, tração 4x4, tempo 
de uso no máximo 03 (três) anos, em boas 
condições de uso e conservação. Sem motorista. 

Mensal 12 
       

7.500,00  
       

7.800,00  
       

8.000,00  
       

8.100,00  
      

7.850,00  
        

94.200,00  

2 

01 (um) Microônibus, com lotação mínima de 32 
(trinta e dois) passageiros - tempo máximo de uso 
10 (dez) anos, em bom estado de uso e 
conservação 

Diária 10 
       

1.800,00  
       

1.950,00  
       

2.250,00  
       

2.500,00  
      

2.125,00  
        

21.250,00  

3 
01 (um) Caminhão ¾,  à diesel, tempo máximo de 
4 (quatro) anos de uso, em boas condições de uso 
e conservação 

Diária 5 
       

1.500,00  
       

1.700,00  
       

2.100,00  
       

2.300,00  
      

1.900,00  
           

9.500,00  

TOTAL GERAL R$   124.950,00  

          13 392 0013 2.031 | APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS TRIBOS 
      

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD NOMINAL 
NOVA 

VEÍCULOS 
BRASIL 

LOCADORA 
J.B.S. 

COMERCIO 
MÉDIA 

ESTIMADA 
TOTAL R$ 

2 

01 (um) Microônibus, com lotação mínima de 32 
(trinta e dois) passageiros - tempo máximo de uso 
10 (dez) anos, em bom estado de uso e 
conservação 

Diária 10 
       

1.800,00  
       

1.950,00  
       

2.250,00  
       

2.500,00  
      

2.125,00  
        

21.250,00  

3 
01 (um) Caminhão ¾,  à diesel, tempo máximo de 
4 (quatro) anos de uso, em boas condições de uso 
e conservação 

Diária 5 
       

1.500,00  
       

1.700,00  
       

2.100,00  
       

2.300,00  
      

1.900,00  
           

9.500,00  

TOTAL GERAL R$      30.750,00  

   
 

      

   
 

      TOTAL GERAL R$   155.700,00  
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