
 

 

TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

 

1.1- O presente termo tem por objeto a “Aquisição de um veículo tipo ônibus rodoviário sendo 

de no máximo 13 (treze) anos de uso para atender a Secretaria de Assistência Social no 

Município de Jaciara-MT”. 

 

2. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

 

2.1- As especificações do veiculo a ser adquirido pelo Município de Jaciara deverão compreender 

as especificações mínimas contidas abaixo: 

  

Item 
Descrição 

 

Cód. 

TCE/MT 
Qtd 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 

Ônibus rodoviário, ano de fabricação 

de no mínimo 13 (Treze) anos, c/ 

tração 4x2, usado e em bom estado, 

sem amassados e avarias, c/ potência 

mín. Efetiva de 218cv, com no 

mínimo 5 marchas à frente e 1 à ré, 

motor de no mínimo de 4 cilindros, 2 

eixos, freios a ar, direção hidráulica, 

peso bruto total homologado mínimo 

de 15.000kg, janelas de correr, 

extintor de incêndio, contendo no 

mínimo 45 lugares sendo poltronas, 

Som AM/FM estéreo, MP3 player, 

CD, pen drive,  macaco hidráulico 

tipo garrafa compatível c/ a cap. de 

carga do veículo, Tacógrafo,  kit de 

ferramentas conf. o exigido por leis e 

normas do CONTRAN chave de 

rodas e triangulo; garantia de 06 

meses de motor, cambio e 

diferencial: 

Será obrigatório que o veiculo passe 

por uma vistoria técnica pelo 

profissional servidor indicado pelo 

município. 

00029762 01 R$ 85.000,00 R$ 85.000,00 

TOTAL R$ 85.000,00 

 

O valor total dos lotes: R$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS). 

Obs: Caso os Veículos pela Licitante vencedora não atendam às especificações contidas no Edital e 

na Proposta, ou apresentem quaisquer defeitos, a Prefeitura Municipal de Jaciara os rejeitará, 

devendo a Licitante vencedora, providenciar a sua reparação, nas especificações corretas, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da comunicação feita por esta Prefeitura Municipal. 

 

3- DAS CONDIÇÕES GERAIS: 



 

 

 

3.1- O objeto desta licitação será entregue no local determinado na Ordem de Compra.  

3.2- O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses/(01) um ano. 

3.3- Prazo de Entrega: O objeto deverá ser entregue em até 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, contados 

do recebimento, pela contratada, da respectiva solicitação ou instrumento equivalente. 

3.4- O veículo deverá estar em bom estado de conservação, obedecer às disposições do Código de 

Trânsito Brasileiro e normatizações dos órgãos de trânsito quanto aos equipamentos obrigatórios e 

documentos exigíveis ou que venham a ser exigidos. 

3.5- O objeto fornecido deve conter pneus em bom estado de conservação, em caso de apresentar 

defeitos de qualquer natureza que impeça a sua regular utilização enquanto estiver na garantia 

mínima de 90 (noventa dias), deverá ser substituído, sem custo adicional, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias corridos, após a comunicação deste Órgão à empresa fornecedora do produto. 

3.6- O Laudo de Vistoria Veicular fornecido pelo Coordenador de Transporte. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA 

4.1- A aquisição do referido veículo ônibus rodoviário usado se faz necessário para atender a 

Secretaria Municipal de Assistência Social, do município de Jaciara-MT, que não dispõe de um 

transporte coletivo para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) e do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) e o Projeto Conviver da 

melhor idade, que utilizara o referido ônibus para locomoção ate o baile da terceira idade, 

hidroginástica, confraternização com municípios circunvizinhos, etc, todas essas ações serão 

contempladas e ampliadas com a aquisição do referido veiculo coletivo, com disponibilidade de 

mais espaço, facilitando assim o deslocamento de seus usuários para as diversas atividades e 

oficinas ofertadas pelos programas sócios assistenciais e demais necessidades que virem a surgir, 

pois são por meio destes cumprimentos que podemos ter resultados significativos nos serviços 

sócios assistenciais e perante a sociedade, pois é na sociedade que se encontra os usuários da 

política de Assistência Social, ou seja, as famílias em situação de vulnerabilidade as quais 

necessitam constantemente dos serviços já apresentados. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

5.1- Entregar o objeto deste nos locais supracitados e informados na Ordem de Compra;  

5.2- Realizar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data 

do recebimento da Ordem de Compra;  

5.3- Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser adjudicado 

estabelecido na Ordem de Compra;  

5.4- Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

 

6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

6.1- Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 

fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação; 

6.2- Efetuar o pagamento à Contratada 30 dias após a emissão da Nota Fiscal; 

6.3- Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, quando 

for o caso; 

6.4- Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados 

pela Contratada; 



 

 

6.5- Documentar as ocorrências havidas; 

6.6- Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da Licitação. 

6.7- Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

contrato. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

7.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das seguintes 

Dotações Orçamentárias: 

 

Ficha 968 - 01.10.03.08.122.0024.1284.0000.44.9052 Aquisição de Veículos para a Secretaria 

Municipal de Assistência Social.  

 

8. FISCAL  

 

8.1- Ficará responsável pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços o funcionário público 

municipal da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sra. LORRAINY LEONEL CAMARGO, 

designado como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

PORTARIA 80/18 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018 ao qual competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da 

Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

 

Jaciara-MT, 18 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS  

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

 

 

                   

  



 

 

 Ofício nº 100/2019                                                                           Jaciara-MT, 18 de julho de 2019. 

  

 

Ao 

Exmo Sr. 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

MD. Prefeito Municipal de Jaciara 

 

ASSUNTO: Solicitação de abertura de processo licitatório para aquisição de Ônibus 

rodoviário de no máximo 13 (treze) anos de uso.  

 

 

Prezado Senhor, 

 

Solicito abertura de Processo Licitatório tendo como objeto “Aquisição de um veículo tipo 

Ônibus rodoviário de idade máxima de 13 (treze) anos de uso, com capacidade de no mínimo 

45 lugares para o Município de Jaciara-MT”.  

 

A aquisição do referido veículo ônibus rodoviário se faz necessária, para atender a demanda 

social com nossos idosos do PROJETO CONVIVER que atende 350 idosos, que serão 

transportados para participar de ações como hidroginástica, cursos, dias de lazer, visitas e interação 

com municípios vizinhos e os demais projetos sociais como: PROJETO CONVIVER (IDOSOS), 

PROJETO SER MENINA (ADOLESCENTES), PROJETO CRER SER (CRIANÇAS), PROJETO 

LAÇOS DE AMOR (GESTANTES), PROJETO SER JOVEM ( JOVENS), PROJETO SEMEAR 

(CRIANÇAS), PROJETO EU ACREDITO NA FAMÍLIA (IDOSOS), desenvolvidas através da 

Secretaria Municipal de Assistência Social do nosso município de Jaciara-MT. 

 

Segue em anexo os documentos: orçamentos bem como o Termo de Referência.  

 

Sem mais para o momento. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS  

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

 


