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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
NÚMERO DO PROCESSO: SRP Nº 001/2020-PMF 
 
1.0. OBJETO. 
 
1.1. Para atender às necessidades da secretaria Municipal de Educação, faz-se necessário a 

aquisição, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo: 
 

PARA A FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS FLUVIAIS E AUTOMOTORES DESTINADOS AO 
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. 
Item Descrição Quant Unidade Valor uni Valor total 
01 PA 254 KM 30 à Escola Estadual de Ensino Médio Flora 

Teixeira na sede do Município de Faro – PA 12 Mes   

02 PA 254 KM 15 Ramal dos Duques à Escola Estadual de 

Ensino Médio Flora Teixeira na sede do Município de 

Faro – PA 
12 Mes   

03 Comunidade do Ubim à Escola Estadual de Ensino 

Médio Flora Teixeira na sede do Município de Faro – PA 12 Mes   

04 Comunidade de Arubi à Escola Estadual de Ensino 

Médio Flora Teixeira na sede do Município de Faro 

– PA. 
 

12 Mes   

05  Distrito de Nova Maracanã à Escola Estadual de 

Ensino Médio Flora Teixeira 
 

12 Mes   

 
 
1.2. Os bens objeto da aquisição deve atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos 
competentes. 
 
1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de 
garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior. 
 
2.0. JUSTIFICATIVA. 
 
2.1. 2.1. A aquisição do objeto acima discriminado atenderá às necessidades cotidianas da 
Prefeitura Municipal de Faro – PA, mais especificamente as necessidades da Secretaria de Educação 
de Faro – PA, quando da sua demanda das ações previstas no Plano de Aquisição dos Recursos do 
Ministério da Saúde. 
 
2.2. A quantidade solicitada no item 1.1. deste Termos de Referencia, esta justificada de acordo 
com a necessidade do Municio de Faro - PA.  
 
2.3. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a 
lei n° 10.520/2002, embora seja um bem móvel, o qual será tombado pelo patrimônio municipal, 
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podendo ser licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma Presencial. 
 
3.0. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO. 
3.1. Os Serviços deverão ser fornecidos obedecendo a especificação, conforme o disposto no item  
1.1 deste termo de referência, sendo recusado caso tenha alguma característica diferente. 
3.2. O fornecimento do objeto deverá ser efetuado de uma única vez, dentro do período de vigência 
do Contrato e após assinatura da Ordem de Serviço. 
 
4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO  
 
5.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA. 
 
5.1.O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a 
lei n° 10.520/2002. Portanto, as despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas 
seguintes dotações: 1601. 
 
6.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
6.1. A Contratada obriga-se a: 
 
6.1.1. Efetuar os serviços conforme especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 
procedência e prazo de garantia; 
 
7.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
 
7.1. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 
7.2. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
 
8.0. AVALIAÇÃO DO CUSTO. 
 
8.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ xxxxxxxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme especificado no item 1.1. deste Termo de Referência; 
 
8.2. O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante 
preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no 
mercado. 
 
9.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS. 



ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

GOVERNO MUNICIPAL DE FARO 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL   

 

Rua Dr. Dionísio Bentes – S/Nº - Centro – 68.280-000 – FARO – PARÁ 
CNPJ – 05.178.272/001-08 / pmfaro2013@gmail.com 

 

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de 
difícil ou impossível reparação. 
 
10.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 
 
10.1. Em conformidade com os Arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, a fiscalização da contratação 
será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que 
surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 
 
10.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato. 
 
10.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 
das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
10.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
11.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 
contratação é aquela prevista no Edital. 
 

 
 
 

  Faro - PA, 00 de xxxxxxxxxxxx de 2020. 
 
 

_____________________________ 
Edivan Batista Siqueira Pinto 

 Secretário Municipal de Educação 
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