Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERECHIM
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO 022/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2019
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
A presente licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, visando a
Aquisição de Um Veículo Sedan, conforme descrito e especificado no Edital, no item 3 – DESCRIÇÃO DO
VEÍCULO, o preço apresentado, corresponde ao PO (Preço Orçado).
2 – JUSTIFICATIVA
Atualmente a Câmara de Vereadores de Erechim possui uma GM/Zafira ano 2009 que é utilizada tanto para as
viagens longas dos Senhores Vereadores quanto para atividades rotineiras dentro do município. Mesmo com as
manutenções necessárias, este automóvel se encontra com bastante tempo de uso, fazendo com que as viagens
longas se tornem mais perigosas e cansativas. Observa-se também que quando o veículo atual está em viagem e
há a necessidade de uso local por algum Vereador ou Servidor, estes obrigatoriamente terão que utilizar carros
particulares para realizar as atividades pertinentes a Câmara de Vereadores.
3 – DESCRIÇÃO DO VEÍCULO
Descrição
Veículo
Sedan
Novo

Preço
Características

01 – Veículo deve ser 0 KM.
02 – Tipo Sedan.
03 – Cor Branca ou Prata.
04 – Ano/Modelo mínimo 2019/2019
05 – 4 portas / 5 passageiros.
06 – Potência mínima de 150 cv.
07 – Motor Bicombustível.
08 - Sistema de Freios tipo ABS.
09 – Farol de neblina.
10 – Rodas aro 17.
11 – Controle de tração e estabilidade.
12 – Transmissão automática.
13 – Vidros elétricos nas 4 portas.
14 – Sensor de estacionamento traseiro.
15 – Sistema multimídia com câmera de ré e GPS.
16 – Computador de bordo.
17 – Ar-condicionado digital/eletrônico.
18 – Bancos dianteiros e volante com ajuste.
19 – Direção elétrica.
20 – No mínimo 6 airbags.
21 – Luz de condução diurna.
22 – Sistema de alarme com comando remoto.
23 – Banco em couro.
24 – Jogo de tapetes.
25 – No mínimo 3 anos de garantia.
26 – Assistência técnica autorizada pela fábrica/montadora com distância
não superior à 200 km da sede da Câmara de Vereadores de Erechim.

Qtd Unid
1

und

VALOR TOTAL R$

Unitário
R$
111.906,66

111.906,66

4 – DOS PRAZOS
O prazo de entrega do Veículo será 15 dias a contar da data de publicação da súmula do contrato.
O prazo de vigência do contrato será de 3 (três) anos tendo em vista a garantia exigida para o Veículo.
5 – OBSERVAÇÕES
Informa-se que estará disponível, para este Pregão Presencial, um sistema/programa de cotação eletrônico. Ou
seja, como ferramenta de auxílio, as empresas interessadas podem se valer de tal sistema/programa para realizar
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sua cotação inicial.
Observamos que, mesmo tendo se utilizado do sistema/programa, as empresas devem continuar apresentado seu
Credenciamento e seus dois envelopes (1-Propostas e 2-Documentação), além de trazer suas propostas em mídia
eletrônica (CD, pen drive, etc), conforme especificações contantes no próprio sistema/programa. As mídias serão
devolvidas após a inserção das informações no Sistema.
Ainda, deixa-se claro que a utilização ou não desta sistemática de cotação não veda a participação de qualquer
Proponente, uma vez que o sistema/programa serve apenas para facilitar os trâmites realizados durante a sessão.
Tal

sistema,

que

é

totalmente

livre/gratuito,

encontra-se

disponível

para

download

no

site

https://www.erechim.rs.leg.br/transparencia/licitacoes/, no link “SYS Propostas”, e o Arquivo
Proposta,

denominado

por

nós

de

“ArqProposta”,

encontra-se

no

endereço

https://www.erechim.rs.leg.br/transparencia/licitacoes/public/2019pl022pp003/ ou na página de
Câmara em https://www.erechim.rs.leg.br, Banner “LICITAÇÕES (Processos Abertos)”, pasta do
processo no link “2019 PL022 PP003”. Qualquer dúvida quanto a sua utilização, a empresa interessada
pode entrar em contato com o Pregoeiro responsável.

ALDERI ANTÔNIO OLDRA
Presidente do Poder Legislativo

