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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – Objeto  
1.1. O presente Termo foi elaborado com base na solicitação de despesa emitida pela Câmara Municipal de Portel e, 
tem como finalidade, promover licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO, para a 
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a Locação de Transporte Fluvial (Barco e Lancha), sem condutor e 
sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva inclusas, para atender as necessidades da Câmara 
Municipal de Portel, pelo período de 12 meses de acordo com este Termo de Referência – Anexo I. 
1.2. Havendo discordância entre as especificações deste objeto no Mural do TCM/PA e neste Edital, prevalecerão às 
constantes neste último. 
1.3. O critério de julgamento e adjudicação será o MENOR PREÇO, por locação mensal, observado os demais critérios 
de aceitabilidade definidos neste Termo. 
1.4. Todos os serviços devem obedecer às especificações e quantitativos contidos no Termo de Referência, Anexo I.  
 
2 - Justificativa 
2.1 - A Câmara Municipal de Portel, busca promover a melhor prestação de serviços à população e ao município de 
Portel. Neste sentido, faz-se necessário, disponibilizar o transporte fluvial, justificando-se a necessidade do 
deslocamento à serviço da Câmara, fazendo o transporte dos servidores para atender as demandas externas e 
sessões itinerantes. 
2.2. - Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL do tipo 
MENOR PREÇO MENSAL, POR ITEM, para atender o disposto pela Lei nº. 10.520/02, regulamentado pelo 
Decreto Federal nº. 3.555/00 e, subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666/93.  
 
3 – Da Especificação, Descrição e Quantidades dos Veículos 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MODELO UNIDADE QTDE 
VR UNIT. 
MENSAL 

(R$) 

VR. TOT. 
ANUAL 12 

MESES (R$) 

1 

BARCO DE MADEIRA, FABRICAÇÃO 2017 a 2019, 
COM MOTOR A PARTIR DE 61KW DE POTÊNCIA, 
14M DE COMPRIMENTO, 4, M DE BOCA, 1,20 DE 

PONTAL, ATIVIDADE DE PASSAGEIRO.  

 UNID 1   

2 
LANCHA VOADEIRA A MOTOR, MEDINDO 7,20 M 

DE COMPRIMENTO, 1,70 M DE LARGURA E 70 
CM DE PONTAL. 

 UNID 1   

 
3.1. Os preços devem contemplar todos os custos, impostos, obrigações, encargos e remuneração (lucro) da 
empresa vencedora, sendo vedada a cobrança adicional de valores referentes a taxas de administração ou 
quaisquer outras despesas;  
3.2. A CONTRATADA não poderá formular qualquer reclamação por eventual erro de cálculo ocorrido na formação 
do preço proposto; 
3.3. A Câmara Municipal não se responsabilizará por nenhuma despesa ou obrigação assumida pela CONTRATADA 
que não decorrente de orçamento prévio, e no limite deste, devidamente aprovado por autoridade competente. 
 
4 – Da Qualificação Técnica 
4.1. Carta de Adimplência com a Câmara Municipal de Portel, fornecida pela Tesouraria da Câmara Municipal e 
Comprovação de que é idôneo para celebrar contrato com a Câmara Municipal de Portel, através de certidão negativa 
fornecida pelo (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Portel. 
4.2. Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para fornecer os produtos, em 
conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos. 
4.3. Declaração, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos e, de que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
4.4. Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
comprovando que já prestou ou presta serviços dessa natureza com assinatura reconhecida em cartório. 
4.5. Título de inscrição ou Provisão de Registro da embarcação emitido pela Capitania dos Portos da Amazônia 
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Oriental ou Ocidental, constando a capacidade da embarcação para transportar passageiros; 
 
§1º - Será exigido tanto para Pessoa Física quanto para Pessoa Jurídica os documentos relativos à qualificação 
técnica. 
 
5 – Das Declarações  
5.1. Declaração de que a embarcação possui motor de 04 (quatro) cilindros ou superior;  
5.2. Declaração do representante legal da licitante de não contratação de trabalho ilegal de menor, obedecendo ao 
estabelecido no art. 27 inciso V da Lei 8.666/93; c/c Artigo. 7°, XXXIII da CFRB 88; 
5.3. Declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação; 
5.4. Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados;  
5.5. Declaração de cumpre os requisitos de habilitação;  
5.6. Declaração de Elaboração Independente de Proposta;  
5.7. Declaração de que os veículos que realizarem o transporte fluvial deverão possuir cobertura que proteja os 
usuários do sol e da chuva. 
 
6 – Da Fiscalização e da Execução Contratual 
6.1. Nos termos do art. 58, inciso III cominado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 
6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Câmara Municipal ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
6.3. O representante da Câmara Municipal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
7 – Em caso de Cooperativas  
7.1. No caso da Participação de cooperativas estas deverão ser constituídas, conforme Lei n.° 5.764/71, desde que 
comprovem todos os requisitos de HABILITAÇÃO descritos no Edital, salvo aqueles que a própria lei os dispensar. 
Estando dispensadas, na forma da Lei, devendo mencionar o respectivo número da referida lei, se assim não o 
fizerem serão julgadas inabilitadas; 
7.2. As cooperativas deverão apresentar também os seguintes documentos como requisitos de habilitação: 
7.2.1. ATA de fundação, Estatuto Social da Cooperativa, com a ata da assembleia que o provou, observados neste 
todos os requisitos do art. 15 da Lei Federal n.º 5764/71; 
7.2.2. Ata atualizada registrada na JUCEPA/PA com a relação (nomes) de todos os cooperados, com n.° do RG, CPF, 
ENDERÇO, FUNÇÃO COMPATÍVEL AO SERVIÇO PRESTADO. A ATA que não apresente a relação dos cooperados e 
que não estiver registrada na JUCEPA não terá validade; 
7.2.3. REGIMENTO INTERNO SE HOUVER;  
7.2.4. Ata que comprove a nomeação da atual diretoria;  
7.2.5. Declaração de que o objeto será executado com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar 
relação de substituição entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a câmara municipal e os cooperados, 
sendo que a substituição só deverá ser realizada com a ciência e autorização da administração pública;  
7.2.6. Declaração de que o serviço prestado pela cooperativa será obrigatoriamente executado;  
7.3. A falta de alguma documentação acarretará na desclassificação da cooperativa. 
 
8 – Da Fundamentação Legal  
8.1. O Objeto deste Termo de Referência tem amparo legal nas disposições da Lei Federal nº. 10.520/2002, 
Decreto Federal nº. 3.555/2000, da Lei nº. 8.666/1993 e Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 
 
9 – Da Rescisão Contratual 
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9.1. A rescisão dos serviços, objeto licitado, se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, 
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 
9.3. No procedimento que visa à rescisão do fornecimento, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se 
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras. 
9.4. O contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela Câmara Municipal a qualquer tempo mediante 
comunicação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
10 – Das Obrigações da Contratante 
10.1.  Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações dentro das 
condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e seus Anexos; 
10.2. Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos mínimos 
constantes no Termo de Referência – Anexo I; 
10.3. Efetuar o (s) pagamento (s) da (s) Nota (s) fiscal (ais) / Fatura (s) da contratada, após o efetivo adimplemento e 
emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo; 
10.4. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação dos serviços objeto deste termo bem como emitir os 
termos de recebimento respectivos ou rejeitá-los, conforme o caso; 
10.5. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes nos serviços 
prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
 
11 – Das Obrigações da Contratada 
11.1. Prestar os serviços de acordo com os parâmetros estabelecidos no Termo de Referência – Anexo I, atendidos 
os requisitos e observadas às normas constantes deste instrumento; 
11.2. Colocar à disposição da Câmara Municipal de Portel, os meios necessários às adequações dos serviços às 
especificações em conformidade com o descrito no Termo de Referência – Anexo I;  
11.3. Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da contratação; 
11.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, 
inclusive aquelas com deslocamentos; 
11.5. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo CONTRATANTE, sem 
prévia autorização; 
11.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, durante a vigência do contrato; 
11.7. Assumir inteira responsabilidade por acidentes de trabalho de seus empregados quando em serviço ou em 
trânsito, devendo tomar todas as medidas necessárias ao atendimento de seus empregados. 
11.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
11.9. Responsabilizar-se inteiramente pela manutenção preventiva e corretiva do bem locado, bem como pelo fiel 
cumprimento dos itens previstos no Edital e anexos da licitação. 
 
12 - Das Condições de Entrega dos Materiais, dos Prazos e dos Locais 
12.1. O CONTRATADO deverá entregar os bens locados, objeto desta licitação, em estrita conformidade com 
disposições e especificações do edital da licitação, proposta de preços apresentada, nos termos do Termo de 
Referência – Anexo I. 
12.2. O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização, a serem aplicadas durante 12 (doze) meses, 
assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a atender as 
quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidas pelo Órgão solicitante. 
12.3. A entrega dos veículos deverá ser disponibilizada imediatamente, a partir da assinatura do Contrato 
Administrativo, mediante a apresentação da Nota de Empenho emitida pela câmara municipal, de acordo com as 
necessidades desta. 
12.4. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, a entrega realizada em desacordo com a ordem de serviço e 
com as normas deste Edital; 
12.5. A CONTRATANTE indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das 
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faltas ou defeitos observados. 
12.6. No recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão condicionados ao enquadramento nas 
especificações do objeto, descritas neste Termo de Referência - Anexo I, e será observado no que couber, as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
13 – Das Condições de Pagamento 
13.1. Após 30 (trinta) dias corridos após o início da locação dos veículos, a CONTRATADA deverá enviar a Nota 
Fiscal, correspondente a locação mensal, que deverá ser recebida e atestada pelo servidor responsável legalmente 
constituído para este fim; 
13.2. É concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante 
a esta Câmara Municipal, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital. 
13.3. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital, comprovada a 
manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas, serão 
encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento. 
13.4. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente 
indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 
efetivado o crédito. 
13.5. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem 23.2. 
anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 
13.6. Para a efetivação do pagamento, o CONTRATADO deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, o 
comprovante da sua regularidade fiscal e trabalhista exigidas na habilitação deste edital. 
13.7. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para 
fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual. 
 
 

Portel (PA), 15 de maio de 2019. 
 
 
 

 
ENÔS ABREU PERDIGÃO 

Presidente  
Câmara Municipal de Portel.  
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