
             Câmara Municipal de Osasco 
                                         Estado  de  São  Paulo 

 
       

1/3 

Av. dos Autonomistas, nº 2.607 – Centro – Osasco/SP – CEP: 06090-905 

Telefone: (11) 3685-6336 – 3685-6337 

Fl._______ Processo nº 3.169/2019 

Servidor (a)___________________   

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO, 

conforme descrição a seguir: 

 

Item Especificações mínimas Unidade Qtd. 

1 VEÍCULO AUTOMOTOR – TIPO MINIVAN 

 

Especificação mínima: 

Veículo Automotor; tipo minivan, monovolume; BICOMBUSTÍVEL; Zero quilômetro; 

preferencialmente Fabricação Nacional; Fabricação e modelo referente ao ano corrente; cor 

preta, pintura sólida; com no mínimo 04 portas, carga útil (com condutor) mínima de 450kg. 

Volume porta malas mínimo 450L; Capacidade para até 7 pessoas; Motor com potência 

mínima de 1.700 CC e de 110CV; com trava elétrica, vidro elétrico, 5 marchas à frente e 1 à 

ré (Câmbio manual, automático ou automatizado); Air Bag frontal Duplo, ar condicionado; 

protetor de Carter, Radio AM/FM, jogo de tapetes; frisos Laterais, Encosto de Cabeça 

Dianteiro e Traseiro. 

Equipamentos de série, demais equipamentos e todos os equipamentos obrigatórios 

exigidos pelo CONTRAN  

Cor PRETA 

O veículo deverá ser entregue já emplacado e com as taxas pertinentes ao ano de 2020 já 

pagas. 

 

UNID. 1 

2 VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN 

 

Especificação mínima: 

Aquisição veículo automático de fabricação nacional ou importada  

(câmbio automático ou CVC),  

Tipo Sedan, 4 portas 

Ano/modelo  (zero quilometro)  

Combustível Gasolina /Etanol (flex) 

Comprimento do veículo (mm) mínima Aprox. 4600 

Distância entre-eixos (mm) Aprox. 2700 

Direção Elétrica  

Freios traseiros A Disco ABS  

Freios dianteiros A Disco ABS  

Largura do veículo sem espelhos (mm) Aprox. 1800 

Motor 2.0, 16 V, Número de cilindros 4  

Porta-malas (L) Mínimo de 470L  

Airbag  

Ar condicionado digital  

Sensor e Câmera de ré  

Tanque de combustível (L) Mínimo de 60 litros  

Transmissão Automática 

UNID. 1 
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Equipamentos de série, demais equipamentos e todos os equipamentos obrigatórios 

exigidos pelo CONTRAN  

Cor PRETA 

O veículo deverá ser entregue já emplacado e com as taxas pertinentes ao ano de 2020, já 

pagas. 

 

 

1. DA AQUISIÇÃO 

1.1. A aquisição decorrente desta licitação será formalizada mediante emissão de nota de empenho. 

1.2. A adjudicatária deverá, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data de envio do pedido 

de compra emitido pela Coordenadoria de Compras, efetuar a entrega do objeto na sede da 

CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO. 

1.2.1. O prazo para entrega poderá ser prorrogado por uma vez, mediante justificada solicitação por 

escrito, que será avaliada pela CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO. 

1.2.2. Na hipótese do não atendimento à entrega dentro do prazo de validade de sua proposta, a 

adjudicatária responderá pelas sanções previstas neste Edital, podendo a CÂMARA 

MUNICIPAL DE OSASCO, desde que haja conveniência, convocar outras licitantes na ordem 

de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à concretização. 

 

2. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, RECEBIMENTO DO OBJETO 

2.1. A CONTRATADA deverá entregar o objeto contratado, seus acessórios (chave reserva, manual, 

garantia), bem como nota fiscal da fábrica, e o decalque do número do chassi, em até 60 

(sessenta) dias, após o envio do pedido efetuado pela Coordenadoria de Compras, na Câmara 

Municipal de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 2.607, Centro – Osasco/SP. 

2.2. O custo de entrega fica sob a responsabilidade da contratada. 

2.3. Os veículos deverão ser entregues revisados e limpos de acordo com as normas do fabricante.  

2.4. Os veículos deverão ser entregues já emplacados e com as taxas pertinentes ao ano de 2020, já 

pagas. 

 

3. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRAZO DE GARANTIA 

3.1. A contratada se obriga, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a prestar garantia contra defeito e 

vícios de fabricação, sem qualquer ônus adicional para a Câmara Municipal de Osasco, contados 

a partir da sua entrega definitiva. 

3.2. No caso de defeito(s) em peça houver a sua substituição, a garantia será contada a partir da nova 

data da substituição da(s) peça(s) defeituosa(s).  
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3.3. A contratada deverá dispor de assistência técnica autorizada/credenciada em todo território 

nacional.  

3.4. A contratada declarada vencedora deverá, quando da apresentação da proposta, indicar o(s) 

nome(s) da(s) empresa(s) credenciadas/autorizadas pelo fabricante do veículo, com sede na 

Região Metropolitana de São Paulo/SP e/ou Osasco/SP, para prestação dos serviços. 

4. DOS PAGAMENTOS 

4.1. O pagamento será efetuado pela Divisão de Contabilidade e Finanças da CÂMARA MUNICIPAL 

DE OSASCO, até o prazo máximo de 5 (cinco) dias após a emissão do Termo de Recebimento 

definitivo ou ateste no verso da Nota Fiscal, por meio de depósito na conta-corrente a ser indicada 

pela Contratada, mediante documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente; 

4.2. Na hipótese de existir Nota de Retificação e/ou Nota Suplementar de Empenho, ela deverá 

acompanhar os demais documentos; 

4.3. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do processo administrativo, 

o número do Pregão, o número do contrato, o preço total do produto, indicando o número da 

conta-corrente, o banco e a agência com a qual opera, sob pena de retenção do pagamento. 

 

Osasco, 16 de janeiro de 2020. 

 

 

Rafael Ramos Feijó Munhoz 

Diretor-Secretário 

 

 


