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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO – Simplificado 

 

1 – OBJETO 
Veículo zero km, ano 2022 modelo 2022, cor preto, 4 portas 

2 – JUSTIFICATIVA 
 Considerando que o carro de uso para os serviços do gabinete do prefeito, im-

prensa e procuradoria, sofreu um SINISTRO resultando em perda total do veículo, 

conforme resposta de email anexa neste processo, faz-se necessário a compra de 

um novo veículo para uso deste Gabinete.  

3 – ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS 
 
Veículo Sedan na cor preta, fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, fabricação 
nacional, 4 portas laterais, combustível flex, injeção eletrônica, potência do motor não 
inferior a 100CV com qualquer dos combustíveis, câmbio com 5 marchas a frente e 1 ré, 
direção hidráulica, ar condicionado, freios ABS nas 4 rodas, airbag duplo frontal, vidros 
elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas 4 portas, ar quente, desembaçador do 
vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais tra-
seiros retráteis de três pontos, retrovisores externos com comando interno, jogo de tape-
tes, protetor de cárter, para choques pintados na cor do veículo, roda padrão mínimo aro 
14, rodas de liga leve, rádio multimídia, sistema de alarme anti furto, entre eixos com no 
mínimo 2.450 mm, volume mínimo do porta malas de 440 litros, emissões máximas de 
gases de  acordo com o programa de controle de poluição do ar por veículos auto moto-
res. 
  

4 – LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
O item deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. 

5 – CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
A entrega será integral. 

6 – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA 
 
O veículo deverá ser entregue num prazo de até 3 meses após a emissão do empenho.  
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7 – FISCAL DO CONTRATO (Nome, cargo e matrícula) 
 
Cristiane Carvalho- Assessora do Prefeito 
 

8 – CONDIÇÕES GERAIS 
 
 
DATA:05/05/2022 
 
 
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Cristiane Carva-
lho 
 
 
DE ACORDO DO ORDENADOR DE DESPESA: Prefeito Amauri Magnus Germano 
 

 

 


