
TERMO DE REFERÊNCIA 

(Processo Administrativo n. º 129545/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2022) 

Toma-se público que o Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ, sediada na Av. 

Estados Unidos, nº 397, Edificio Cidade do Salvador, 5º Andar, Comércio, Salvador, BA, CEP: 40.010.020, 
realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento menor preço GLOGAL, no fundamento nos 
incisos I e do art. 75 da Lei Federal nºl4.133/2021, para conhecimento dos interessados, que será realizada 

a seguinte Dispensa de Licitação. 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.2 - Contratação de empresa para SERVIÇOS REVISÃO, VEICULOS AUTOMOTORES, 

VEÍCULOS TIPO JEEP, para atender demanda da Secretaria de Políticas para Mulheres, 

Infância e Juventude -SPMJ. 

1.3 - Diante da necessidade de manutenção da operacionalidade de serviços de revisão durante 

o período de garantia da 1ª (primeira) até a 4l! (quarta) de 12.000 (doze mil), 24.000 (vinte 

quatro mil), 36.000 (trinta seis mil e de 48.000 (quarenta oito mil), com concessionária 

autorizada JEEP. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas pela Contratação 

Direta e seus anexos. 

2. DA RELAÇÃO DOS VEÍCULOS {VERSÃO} 

ITEM UNIO. VEÍCULO: 
MARCA/MODELO 

VERSÃO 

01 UN JEEP/RENEGADE 1.8 AUTOM. Placa: RDM5J60; 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2021/22; 

NÚMERO RENAVAM: 01279085050; 

NÚMERO CHASSI: 98861118XMK41l839 

02 UN JEEP/RENEGADE 1.8 AUTOM., Placa RDM8135 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021 

NÚMERO RENAVAM: 01279084070; 

NÚMERO CHASSI: 98861118XMK403535 

03 JEEP/RENEGADE 1.8 AUTOM., Placa RDM8Jl3 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021 

NÚMERO RENAVAM: 01279080539; 

NÚMERO CHASSI: 9886lll8XMK405608 

Valor total Global ................................................................... ............................... R$ 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1- Da necessidade da contratação: 
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O veículo oficial JEEP, de propriedade da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e 

Juventude - SPMJ, prestação dos serviços aos Conselhos Tutelares, encontra-se dentro do 

período de revisão havendo, portanto, necessidade de se proceder a revisão obrigatória 

programada pelo fabricante. 

2.2- Cabe observar que as revisões em veículos novos são realizadas em períodos definidos por 

quilometragem ou prazo. São manutenções preventivas realizadas de modo a se evitar 



eventuais defeitos nos veículos, decorrente, por exemplo, de peças com prazo de validade 

vencido. 

2.3- Assim sendo, a contratação faz-se necessária para manter o veículo em perfeito estado de 

conservação, prolongando a vida útil destes, o que garante a redução das despesas adicionais 

relativas à manutenção, bem como o pleno funcionamento de forma segura e disponível para o 

atendimento aos usuários durante o desenvolvimento das atividades operacionais de 

transporte. 

2.4- Para tanto, é imprescindível que sejam procedidos os serviços de manutenção programada 

REVISÃO POR QUILOMETRAGEM, dentro do período de garantia dos veículos, de acordo com o 

manual do fabricante, ou seja, efetuados exclusivamente pelas concessionárias autorizadas, 

com os tempos pré-fixados. 

2.5-A não execução das revisões a tempo e modo pode ensejar a perda da garantia contratual, 

constituindo fator indispensável para dar continuidade e validade à garantia do veículo que se 

dê em redes autorizadas pelo fabricante. 

2.6 -Ora, não há como praticar a concorrência, propriamente dita, pois refere-se à prestação de 

serviço mecânico, nesse caso a revisão programada, incluindo substituição de determinadas 

peças, sendo certo que a garantia técnica do fabricante somente é mantida se ditas revisões 

forem realizadas nas oficinas de suas concessionárias autorizadas, onde, na cidade de Salvador, 

estes serviços serão feitos pelas concessionárias JEEP. 

3. -DA RELAÇÃO DOS VEÍCULOS (VERSÃO} 

ITEM QUANT. UNID. VEÍCULO: PLACAS ANO NÚMERO NÚMERO CHASS1 
MARCA/MODELO FABRICAÇÃO RENAVAM 

VERSÃO /MODELO 

01 01 UN JEEP/RENEGADE 1.8 RDMSJGO 2021/2021 01279085050 9886111BXMK411839 

AUTOM. 

02 01 UN JEEP/RENEGADE 1.8 RDM8135 2021/2021 01279084070 98861118X M K403535 

AUTOM. 

03 01 UN JEEP/RENEGADE 1.8 RDM8J13 2021/2021 01279080539 98861118XMK405608 

AUTOM. 

4- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

4.1. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das dotações orçamentárias 

consignadas no orçamento de 2022: 

a} Unidade orçamentaria - 580002 - UG SPMJ - Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e 

Juventude. 

b) Dotação: 14.122.0014.250116- Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos -SPMJ; 

e} Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

d) Fonte: 0.1.00 - Tesouro. 

5- DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

5.1-Os serviços de revisão do veículo oficial objeto deste Termo de Referência, durante o período 

de garantia de fábrica, constarão de: 

a} -mão-de-obra referente à execução de reparos, conservação e recuperação; 

b} - fornecimento de peças genuínas e materiais específicos a serem utilizados na execução de 

serviços de reparos, conservação e recuperação. 



5.2-As revisões relacionadas serão realizadas pelo período de 06 em 06 meses, ou quando 

atingida a marca de 10.000 (dez mil} quilômetros rodados. 

6- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1- Caberá à empresa: 

6.1.1- Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições deste instrumento, de forma 

que os serviços a serem executados estejam dentro das especificações e/ou condições 

constantes do orçamento e da garantia; 

6.1.2- Realizar a manutenção corretiva mediante emissão de solicitações e após chamada 

da SPMJ, a qual terá por finalidade corrigir possíveis falhas, efetuando-se os necessários 
ajustes, reparos e consertos, inclusive a substituição de peças desgastadas pelo uso; 

6.1.3- Fornece todo material necessário à revisão e dispor de todas as ferramentas e 

equipamentos necessários ao tipo de serviço a ser realizado; 

6.1.4- Responder pelos danos causados aos veículos e/ou bens da SPMJ, quando resultantes de 

ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos; 

6.1.5- Garantir, no mínimo, para as peças fornecidas, 90 {noventa) dias ou, se a maior, a 

periodicidade determinada pelo fabricante; 

6.1.6-Manter, durante a execução do CONTRATO, todas as condições de habilitação e 

qualificação necessárias; 

6.1.7-Disponíbilízar local apropriado para guarda e conservação dos veículos, devendo 

obrigatoriamente ser em área coberta e com total segurança, e, ainda, deverão ficar em abrigo 

do sol e da chuva em tempo integral, enquanto estiverem sob a responsabilidade da empresa 

vencedora; 

6.1.8-Assumir todas as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, taxas, etc.), 

seja qual for, desde que praticada por seus empregados e ocorrer quando o veículo estiver 

sob a responsabilidade da empresa; 

6.1.9-Arcar com a responsabilidade técnica e financeira para a execução de todos os testes 

necessário para comprovar o desempenho dos serviços executados, na presença do fiscal 

do contrato, caso seja solicitado pela instituição; 

6.1.10- Emitir Nota Fiscal com detalhamento dos serviços. 

7.-0BRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 -Assegurar às pessoas credenciadas pela CONTRATADA, livre acesso ao local de realização 

dos serviços; 
7.2-Exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, caso o julgue tecnicamente 

inapto, ou por conveniência administrativa; 

7.3-Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidor especialmente 

designado EXECUTOR DO CONTRATO, que anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a sua execução, conforme art. 67 da Lei n2 8.666/93; 

7.4-Prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias em que foram observadas as irregularidades 

e/ou defeitos no funcionamento dos equipamentos; 

7.5-Pagar a importância correspondente aos serviços prestados no prazo contratado. 



7.6-Sustar a prestação de qualquer serviço, quando verificada irregularidade na qualidade de 

sua prestação e determinar a sua substituição; 

7.7-Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre a aplicação de multas, 

penalidades ou quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

7.8-Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições contratuais. 

7.9-Atestar a nota fiscal correspondente ao mês de execução dos serviços prestados, por 

intermédio do setor competente; 

7.10-Não permitir a execução de serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela 

Contratada. 

7.11-Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

7.12-Efetuar o pagamento do objeto deste contrato, mediante apresentação de nota fiscal 

devidamente atestada e em condições de liquidação; 

7.13-Autorizar a execução dos serviços e reposição de peças, após análise de orçamento prévio, 

pelo gestor do contrato. 

8.- DA FORMA DE PAGAMENTO 

8.1-Os serviços de mão-de-obra propostos na licitação serão cobrados conforme o contrato. 

8.2-Quando da realização dos serviços a contratada deverá apresentar orçamento prévio 

acompanhado de tabela atualizada com os valores de peças do FABRICANTE. 

8.3-A contratada deverá apresentar Nota Fiscal, juntamente com o orçamento autorizado, a que 

se refere para efeito de conferência do respectivo pagamento. 

8.4-Nas Notas Fiscais deverão ser especificados os serviços realizados em cada veículo. Caso haja 

aquisição de peças, conforme regras já estabelecidas neste Termo de Referência, a 

CONTRATADA deverá emitir uma Nota Fiscal especifica de material e Nota Fiscal de serviços. 

8.5-Os pagamentos serão efetuados de acordo com os serviços executados. 

8.6-0 pagamento será realizado pela unidade Contratante através de crédito em conta corrente 

junto à agência bancária indicada na declaração ou documento similar fornecido por 

estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 4º, § 2º do Decreto Municipal nº. 

13.991/2002, no prazo de até 20 (vinte} dias corridos, após o recebimento e aceite da Nota 

Fiscal/Fatura mensal pela contratante, devidamente atestada pelo Servidor da CAD 
(Coordenadoria Administrativa / SPMJ), acompanhada, obrigatoriamente, de Nota Fiscal 

emitida por meio eletrônico, como prescreve o art.12 do Decreto Estadual nº 9.265/2004, 

alterado pelo Decreto Estadual n2 9.497 /05. 

8.7-No valor pago pela contratante estão incluídas todas as despesas da contratada, necessárias 

à execução do serviço, não cabendo nenhum pagamento adicional ao estipulado no contrato. 

8.8-De acordo com o Decreto nº 23.856/2013 o pagamento será realizado mensalmente pela 

unidade CONTRATANTE, exclusivamente por crédito na conta corrente especificada pelo credor, 

mantida em instituição financeira indicada pela Secretaria da Fazenda. 

8.9-Crédito em conta corrente junto ao Banco Bradesco S/A, Agência, Conta Corrente, 

indicados na declaração ou documento similar fornecido por estabelecimento bancário, na 

forma do disposto no art. 4.º, § 2.2 do Decreto Municipal n.2 13.991/2002, no prazo de até 20 

(vinte) dias úteis, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, sempre acompanhada das cópias 



dos bilhetes de passagens, dos seguros obrigatórios e das tarifas de embarques efetivadas no 

período, devidamente aceitas e atestados por servidor da unidade usuária dos serviços. 

8.10-Conforme o art. 52 do Decreto n2 23.856/2013, competirá ao Secretário Municipal da 

Fazenda deliberar sobre situações excepcionais que autorizem a dispensa do pagamento aos 

fornecedores da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, mediante crédito em conta 

bancária mantida no Banco Bradesco S/A. 

8.11-0 pagamento será proporcional à quantidade de serviços e materiais fornecidos no período 

e remunerados pelos preços unitários da proposta. 

8.12-A realização do pagamento fica condicionada ao atendimento, pela prestadora de serviços, 

da apresentação dos documentos relacionados abaixo: 

a) Ato constitutivo/ Contrato social 

b) Comprovante de inscrição no CPF ou no CNPJ. 

c) -Comprovante de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social 

d) -Comprovante de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente. 

e) -Comprovante de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante, ou outra equivalente 

f) -Comprovante de regularidade perante o FGTS. 

g) -Comprovante de regularidade perante a Justiça do Trabalho. 

h) -Comprovante bancário; BANCO, AGÊNCIA INCLUSIVE COM DÍGITO NOSSO SISTEMA 

NECESSITARÁ e CONTA CORRENTE INCLUSIVE COM DÍGITO 

9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. Após o veículo ser recebido pela concessionária, acompanhado de Ordem de Serviço, 

deverá proceder à revisão no prazo não superior a 02 (dois) dias úteis. 

10.-DO RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

10.1-Os serviços, no ato do recebimento provisório, serão submetidos a conferência 

minuciosa, a cargo do Gestor indicado pela SPMJ. 

10.2-0 recebimento definitivo dos serviços se dará mediante termo circunstanciado, 

acompanhado do atesto da nota fiscal, após verificadas as condições de funcionamento do 

veículo. 
10.3-Caso o CONTRATANTE constate que os serviços foram prestados em desacordo com o 

contrato, com defeito, fora de especificação ou incompletos, a CONTRATADA será 

formalmente notificada, sendo interrompidos os prazos de recebimento, e os pagamentos 

suspensos, até que a situação seja sanada. 
10.4-A CONTRATADA é obrigada a substituir, corrigir ou remover, às suas expensas, no todo 

ou em parte, o objeto em que se verificar vício, defeito ou incorreção, mesmo após ter sido 

ele recebido definitivamente pelo CONTRATANTE. 
10.5-0 recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 

solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 

10.6-A devolução das peças substituídas é condição imprescindível para se atestar a 

execução dos serviços. 



10.7-0 CONTRATANTE nomeará um Gestor titular e um substituto para acompanhar e 

fiscalizar a execução do Contrato. 

10.8-A existência e à atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução 

do objeto contratado. 

11.-LOCAL DA ENTREGA: 

11.1 A informação ou dúvidas dos serviços será na Avenida Estados Unidos, 397, Sº 

Andar, Ed. Cidade do Salvador, Comércio - Salvador - BA, CEP 40.010-020, de segunda 

a sexta das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, mediante prévio 

agendamento no endereço eletrônico cad.spmj@salvador.ba.gov.br. 

Salvador, 10 de janeiro de 2023. 

Llvl~~J'.ie Castro Araújo 

Coordenadora CAD/ SPMJ 

Mat. 3163750 

Uvia Andrade de C. Araujo 
Coordenadora 11 

CAO/SPMJ 
Mat.: 3163750 


