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Aguisiçao de 02 (^eipIos)>^wíralo^p^a:v.a ^ ngessidades do Departamento
_  - M \ KJj
MunicipaKde- Trânsito de-Balsás^A - DMT/Balsasi^conforriie especificâçõfôj;fe
coMições^estâfeelêclSâs neste Termo dè Referência e no Edital

\ I '

2. DA^IUSTIFie^TIVA:
Tendo:|eni.''VÍsta que o serviço de fiscalização e atuaçao no trânsitòsé. dej total
necessidaderestes-veículos serão/utilizados nos serviços de físcalizaçaornoímáti^ção e

Ijí 1 X .. j X - .
operacionalizaçãqno Trânsitb de:Balsas.

houver necessidade\de

3. DAS ESPECmCAÇOES E pUANTIDADES:
O DMT (Departamento Municiijal de jlransito^jíjnâo está obrig: do a efetuar á çoinpra
doi/veículis, nemmas^ quantidades indi^das^ábaixo, apenas se
cimpra por parte desse De^rtamento. [ ■

u. As característieasdo deverao^er igtiais^ou-supenores aff que seipede^abaixo:

ITEM

01

ESPECIFICAÇQES

Veículoitipo SUV^ ar,condicionado, apoio para o braço,rbahcq do
motorista^^com regulagem, cor predominantementè brancaj-íS® apoio
'de calleça pára traseiro rebaixado, alerta de limite-de velocidade

Xlij ' í -S. • — - ■ --—" " r\. ,
manutençãoCprògraníada, alça de segurança .traseira},-apoia pe para
\  / "'1 j í -n ■ ^ ̂ ^ í D N !
niotorista;J?anco ̂traseiro rebatível comf02 pósiçoesmara>o%encosto,;

bancos comnssento. anti-submanning,/barra de proteção nas^poitas,''

bolsâ^porta obieto^nas^Dortaá dianteira é traseirarbolsa porte^vista
no encoS^o.s bancos dianteiro, brake light, calotas integrais, capo

com^dbbradiça de .segurança,retrátil comXibbradiça^de .segurança^^^^^g^gcanivete com
telecomando para abertma-das:portasAddros^è*porta-malas, cinto de
segurança dianteiro retráteis de ̂ po^s com regulagem de altura,
cinto de segurança laterais traseiros de 3 pontos e central fbco de 02

pontos, comando interno de abertura da tampa de combustível,
computador de bordo distância consumo médio, consumo
instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso,

computador de bordo, console central com porta-objeto e portas-

UND

UND

QTD
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copo (2 dianteiros e 1 traseiro), conta giros, desembaçador do vidro
traseiro temporizado, detalhes internos na cor prata fosco (maçaneta

aros das saídas de ar), direção hidráulica, drive by wire (controle
eletrônico da aceleração), embalagem com acionamento hidráulico,

espelho no para-sol lados motorista e passageiro, faixa horizontal no

painel com tecnologia insert molding, faróis parábola, faróis de
nebli^i^^nchos de fixa^o^^^^^no^orta - malas,
safety/dnvè)íairbagr^plo(-?n^torista e'passãg^p)ie3ab^om'^''ebd,

... .. —— .

hidrômetro digital (^.total-e-parCial),—iluminação do porta-malà^
áhdicador^granliual de temperati^-de.'á^a,.indicador"gran^al do
nível de combus'tível^lane change''(áinção auxiliar pSa.acionarnento

I  t.n <* ' \ *' i V ■f '\ } T / M l f ' r\\ 'das setas indicando^troca^deifaixà): limpador e ílavador dós vidros
dianteiro e Ntraseiro-com mtemiitenciar^limpado£ 'traseiro .com-
'aciona^nto automático à ré, logo push (sistema de abirtura^étrica
d^^pof^^^alas,luzes de' leitura dianteira com dimmer j^^^duçãp^
aumento^gradual de intensidade), para- brisas degrade, para-choque
maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo, porta-luva^
inferior com iluminação, porta óculos, relógio digital, retrovisores
ex'temos com^comandoíinterno mecânico, revestimento externo na
I  \ I ^ ' / K ! t «coluna central das portas, revestimento porta-malas completo, motor

1.6, flexl, polencia de 120cv (etahoiye 118 cv (gasolina) 16,5 kgfin
(elanol e gasoWa), 'transmissão manual de Osj m^chas, suspensão:,
dianteira^ mcpherson, roda tipo independente e molas helicordial, traseira:
eixo de torsão' e traseira' com 'bWra estabilizadoraj cidade (km/Í): 7,7i  u— f í i \ ' I 1 1 1 . .(etanol) e 11,2 (gasolina)! estrada (km/l): 7,8 (etanol) e llp (gasolina),
freios ABS, peso^l.225kg, altura (mm): ll693 xj largura(nim): ll832 x

2^2 ̂ )i^com giroflex e cirene.
\l  ̂

•S.

/ á

%
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4. DA^^PROTOSTAp J .q\\\ I fí-\<' f] ppy ry {'P?
4.1. Nãdsserãó[a(ünitidas,'em penhuma.hipótese,-as pro erencia as
de outros prdponentesrsob.penVde^descIassificação;

4.2. A proponente^uèyerá formular sua proposta em papel.;pfóprio, de preferência
timbrado;

4.3. A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da

data da sua apresentação.



5. DO CONTRATO

5.1. Aplicar-se-á ao contrato firmado os mandamentos da Lei n° 8.666/93, os princípios

da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado;

5.2. Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às regras deste instrumento e de

seus anexos e ao conteúdo da proposta do^licitante vencedor;

5.3. O adjuáicátôrió,';^i^^ convoc^o^^ra'^sirtar ̂ ^^strumento
contratual^everá compalicS^'ãJibc5-íí^aidp^ de 05 (citj^) dias

f]
útei^sob pena de-:décair{3)^,dii]eitovà

\ *^\ / ^
sanções previstas no artigo_8 Ir daT^ei n°"8.666/93:

Vi ̂
reáiizaçãp̂ do ifpmecimento, sem prejuízo das

5.4i\Para'^assináLQíõontratOi o adjudicàtário deverá manterias condições
¥  > 1^1 - ■ . - ■

exigidas nq certame;

de habilitaçao

5.5. Quando P licitante vencedor se recusar, injustificadamente, a assinar o instriimento
|ji 'llj

contratual íòii hão apresentar situação^regular no ato dá assinatura, serão conyqcados
III \ í \ / 1 '.í . \ Apara|cerebrar Opçontrato, seguindo a ordem de classificação, os jOUtros Hci^tes

classificados, devend^ser observadas as prescrições destê Termo e do Edital respectivo,
m  , 1 Lk i I I 1 í j \\\

referentes à aceitabilidade do objeto e do preço,.à habilitação e à negociação visando o
11! j I j I r\ /

preço melhor, i y / í .\ >

6pMSPONSABILIDADE PEEO-RECEBIMENTO-DOS VEÍCULOS

à'r. Seiú fti^i^HoTEpelaOBiffiLis^çljr^Wi^al/G^ó^do^T^
responsávèLpelo acompanhamento e físcali^ção. da sua execução, anotei^orém registio
próprio as\ Gerências relacionadas aò objeto do contrato, determmando/ò que/for
\\ \ . . iV I ///

necessáriç^à regulai^zação das faltas oii defeitos observados nos veípulbs. Po(tóndo^^ara

isso:

a) Solicitar o cumprimento, das .obrigações^assumídas pelà^Cpntrátada, inclusive quanto
k 111 //i\ kz:^^c5\,^\\w A M

à substituiçãb.dos"veículos'pesados'què nãólatendèr a sPlicitàção de^acordq/com Termo

de Referência;

b) Solicitar que teste e/ou*oferej?abrièntação sobre u§_a^|/eículo;

c) Examinar os serviços, a fim de constatar sua procedência e qualidade;

d) Atestar a(s) nota(s) físcal(is), nos termos contratados, para efeito de pagamento.



6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato

deverâo ser encaminhadas ao órgão, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.

7. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
a) Entregar o objeto de acordo com as especificações constantes no Anexo I, deste b)
Apresentar a garantia total do objeto contratado de no mínimo 05 (cinco) anos.
b) Manter as condições de habilitação ̂ 'procc,^olic^tório até^^ml;^ contrato.

c) Providen^^ no prazo máxiino_de-15-(qumze).dias.,út^/o saneame^^ie qualquerirregulan^ide no fj^ciõnamento d^s■ve^ç^o^
d^E^utar ajinstaí^ãXS^^gmpamyàc^ , .ac£ssónos,'te reparar toí^^s
danos e ^ejuízos qà cpi]^rpyadamente-sejam-de..;St^^spqnsabili<kde,^uer se^a
(íâsionaáos por materiaisT^uipamèntos ou mão de obra em^toda^ár^a ehv|)lvid^ia
exè^üçãoMo.objê^bein como, por erro õü falhas na execüção ouj^a^toms^ção^&este
contrato. /e) Desigiw O.K(um) empregado como responsável pelo contrato firmado,cOTi (|'|bMT,
para participar de^eventuais reuniões e ser interlocutor da, CONTRATADA, Zflando
pelo fiel cumprimento das'obrigações previstas neste mstnmento.

I
f) Ãf/empresa vencedora deverá prestar assistência técnica iurantje a vigência da
garantia.

K  ./l.g)& empresa vencedora deverá oferecer inanutenção veicular na cidade de Balsas MA.

S jpA OBRIGAÇÃO gAXONpiATANTE [ j
a|iEfetuar OT^^^^^^^^pda^quisiçãòTejtama-^époc^esi^^exig^büidad^-rtb^lExecutar^ai^fe^^SGe^-j^enodicamentejcohfômiéo^pl^o-^e-rnanutençao constante do
líWeto de garantia que acompanha os veículos. ^^7 t il
c)\\ DesigiW^^eryidor para promover o acompanhamento e ^'fiscalização . do
fornecimento' cõm^stas ao seu perfeito cumprimento, durante a vigêhcia*do{contratói

d) Àlicana contratada ás penalidades regulamentares.e.contratuais, quandoTòr o caso.
e) Reieitar no todofouiemnarte, os. veículos entregues em desacordo com as obngaçoes^  *^^1% 1 / 4 1/ \ \./ \ ÍD '\ I . ■///assuimdas. i / t f

PARAGRAFO [CO - A CCiNTRATAÍÍTE reserva-se o direitmde aplicar sanções

ou rescindir o contrat^no:^asó de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer
das cláusulas e condições estabelecidáS'ne.^^ermcrde Referência.

9. DA VIGÊNCIA
9.1. O Presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de

Dezembro de 2022.



10. DO PRAZO E DA ENTREGA

10.1. Os veículos deverão ser entregues após a requisição do Departamento Municipal
de Trânsito - DMT, sendo que o objeto deste será pedido conforme necessidade da
Secretaria solicitante.

10.2 A cada ordem de fomecimento fica estipulado o prazo máximo de até 30 (trinta)

dias para a entrega do objeto;

A entrega dos^veíòulOs-seráxonsiderada recebida pela-GONTRATANTE":
a) Provisonamente, mediante-recibo na Nota FiscaPpelo-recebedor responsável, para

efeito dé postérior-vèrificação da confomíidadcdõrmaterial com as especificações:

M  . r ̂  íb). / í\\ j I 117 ii n. ,b^peíimtivarnenteí^\pori pomssao^^d£Si^ada^omposta^^ de^no^ mmuno 03
membros, no''prazo d^30V(triiM)"rdiàs~mediante4er:mo aisinaà^^pós a verificação ;da
quálidade e quantidade^cTveícúlos; é conseqüente aceitação.
A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o que for foríTecido em^desacordo

com^^ste Contrjpje o colocará à disposição do contratado para sub^tuiçãp, nojprazo
de lo|^(de:zSl^iasrEnquanto não ocorrer a substituição do objeto rejeitado, o\coi|^tado
fica sujeito às conseqüências da mora. Ocorrendo pela segunda vez a rejeição do
matenal, este Gontrato-poderá ser rescindido.

jjl j j \
c) Ressalvado o^sposto mo item lOXse a-^contratáda descumprir qualqueri^prazo
contra'tual,j o DífíT ÇDepartamento Municipá de Trânsito), poderá, sem prejuízo da

i7outras medidas ppyista no Contrato, ou na Lei n° 8.666p3; deduzir do preço contr^raal,
a título de multa, o valor equiyalenteXa 0,l%y(um décimo por cento) do preço\\dos

ÍO. I í j i j • j I ^. / L' ^ 1 • ^ - j • * *
serem_,iiu:estados .por dia de atraso; ate que a realizaçao dos serviços sejaserviços a

cumprida respeitando o limite de 10% (dez por cento) do Valor contratual dos serviçios.
quando o T)MT-(Depaftamento ̂Municipal de Trânsito) deverá-rescindir o Contrato,
aplicando a Contratada--a .pena de ísuspensao itempoianal de; licitar, erimpedimento
Sj '..A W Ü LA.:jUlJu'w'0

cphtratar com o Município.

IIUDO RECEBIMENTO DO OBJETO

lAo deverá sér entregue conforme Ordem ife:S^iços emitida

■-J. .
11.2. ÓjDMTteqjfcíarii^to/Municipal de Trânsito) áfiraves ido^is^etor de Compras se

% L /? ÁvU ^obnga a infí^nár-oTond^çq pa^a^^^ega^d^ oyeto;"^res^ltando que-tod^fas umdades
estão localizâasmo raunicípio-derBalsãsJVlA-.
11.3. Quando for o casò^os;:^culos deverão está assegur^icontra qualquer problema
e/ou defeitos de fabricação. Caso^gum^eículo apresente defeito de fabricação, o
fornecedor deverá efetuar a troca do mesmo em 05 (cinco) dias úteis, a contar da

notificação, sem ônus adicional para a Administração Pública.

11.4. O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue de acordo com a

solicitação do DMT (Departamento Municipal de Trânsito), obedecidas às

6



especificações técnicas pertinentes e se obriga a providenciar às suas expensas CIF, a

substituição de qualquer parte dos serviços no prazo de 05 (cinco) dias, no endereço

indicado na Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Compras, desde que:

a) Não atenda as especificações deste Termo de Referência;

b) Seja recusada^elaC^omissão de^eeebiment^dos,Setores solidtantes;

(Departamento

írrânsitp)'poderá adotar :as medidas que julgar Tfeces^^riás, por: conta e

c) Apresente falha ou improprie'aade quando da sua utilização.

^  ̂, [Xn (o. n ^
ll.S^No caso dá^^o'. sSem tomadas^^^^providências; dentro/âè^30 (tririta)f dias, da

I  ■ \\ Ar\\ir-Ovü cr:y íj . // /;;s^citaç^pajà substitaição menciònada-no-parágrafo_^tènori^DMT
Mimicipál de

risc&da emprés^foriiecedora sem prejuízo de outras penalidades qüe;lhe-caibam;

I I
11.6. tem (Caso de de^

iii
dispostas' neste—Termo de Re

devolução do objeto por estar em desaCórdo coih as especificações

erência, todas .ãs-despesas-correrâó~por, cònta da

CONl l^TADA.

OPFAZO DE GARANTIA

O/prazo de ear^tía será no'mínimo 1^,03 (ti^) anos contra 'defeitos de fabricação,
f  i " / i 1 ! t - i 1sistema elétrico, caixa d^marc^ e içotor, de partida| sem lirnite de quilómetrage|i,
assim como todas as peças que apresentem falha_de_materialj "apontar da data do

lal DO pSèço e forma de pagamento
I. \ ,, ^
o pàgamènto ísefá efetuado a CONTRATADA em sua totalidade pór^meio^de depósito

%\\ ■ j''- li ^ H ' V libancárip^apòsjà entregajlos veículos no Setor de Transpor^DMT, acompamia^(to da
Notayb^caLTatura.,a,qual'será-conferida e atestada.pelo-setor competent^Ie^ndo em
conta os'teimoy dós itensdò.Editaí. ! í ^
13.1 O^^rãzo
recebimento

o (dez) dip iite)s após o máximojpàra à efetivação domagamènto^séiafJO
4^fmit5^âôs^^efcidos>§

13.2 Caso ScOKTRATADA^ejaToptaníppelo^^Sistema^ d^P^amento de
Impostos e Co^buições das MÍCToempresas'e'E^fe^s de Pequeho>Porte-SIMPLES,
deverá apresentar, jimíamente com à Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar
a retenção na fonte, dos^butos.e contribuições, confonne.iEefislação em vigor.
13.3 - O pagamento será crediíadô^^^on^corrente'lÍa contratada, através de ordem
bancária, devendo a Nota Fiscal ser emitid^^^^íi rasura, em letra bem legível, em nome
do Órgão beneficiado com o devido n.° do CNPJ, informando o número de sua conta
bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.
13.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da

despesa, aquela será devolvida a Contratada e o pagamento ficará pendente até que a

mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento

7



iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentaçâo do documento fiscal, mo

acarretando qualquer ônus para o Órgão beneficiado.

14. DAS PENALIDADES

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666/1993 que será

aplicada de forma subsidiaria, conforme define o art. 9° da 10.520/10, o

licitante/adjudicatário queij

a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
'CLJJ nx!- ^==0' D q '

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;'

bj%^ão assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
V *

c) Apresentar documentação falsa;

ÍU

h) I íComportar-se de modo inidôneo;

1J4'.2. O a^S-^injustifícador
cirtame síjeit^ ã empresa, a juízo da Administração, à multa moratória.de 0^5% (meio

\  ̂
poricento) por dia.de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determma o

)bjeto deste

d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

e) Ensejar o retardamento-da execução^do objeto;

ILJ EEà \ ■
f) jNão mantiver a propostaj

g)//|Cometer fî aude fiscal;

art.W 86,^ eLNÍ'8666/93.

14.3. À^multa previ^m,9SteriTEM^será^descontadaQõ& crédito^ que a çqntratada
possuir côm^à Prefeiturá"Municipal:de/6alsas=lVL

sanções administrativas, inclusive cóm-as.multas.previstasr

.  - J •>#
dèíá cumitlar com as demais

14.4. A inexecução totãl§ou..parciat.do objeto contratado,'^a Administração poderá

aplicar à vencedora, as segu^^^^^feíadminis^^^S^os termos do artigo N° 87,
da LeiN° 8.666/93:

a) Advertência por escrito;



b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por

cento) sobre o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de Balsas-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que>en?Oaso^4Ê=^^^®^^ÇpO'^'^^^» sem-justificativa_aceit^péla^Administração

da Prefeitura Municipal de^Balsas-MApserá-apUcadõ^ o limite máxiinp temporal

-(Sprevistpípara a penaiidade.05.(cinco) an'ps;

^^Declaração
%

de iriidoneidade 'parajiciíar jun^ à Àdministràção Púb ica, enquanto
■  ' " " V .Jf

perdurarem ds motivos'^detemiinantes da punição, ou até^^que séjá proiíovidá'' a
y  i/ireabilitaçãc^ perant^a própria autoridade que aplicou a penalidade,„de,açordo com o

incisoW do art^ 87 da Lei N° 8.666/93, c/c art. IT 7° da Lei N'''^.520/G2 ej^. N°
14 do DecráoN° 3.555/00.

22.5jÚo a o que ^ penalidade caberá recurso, noj prazo-de 05 (cinco) dias ^
cont^ da ciência àa intimação, podendo ̂ Administração reconsiderar sua decisão ou
nesse prazo encanunhá-lo deyidamenté\infonnadO para

Jir, I 1 ^ 1 ^ ^ ^dentro do mesmo^prazo. y

a apreciação e decisão superior,

[unicípia derBalsasrMA?as, sanções
AiblÍLdUUlAiUtiJliCíl; ^ Hí

2-2.6. Serãorpubliçadasynaiflmprensa i
jjj ljAkr1L;I»5UÍAlJK.I^ i

administrativas previstas neste termo de referência, inclusive a reabilitação; peranté|ja

Administração'pública. j\- Ijj

'"à ' ■ &
se adnütida à

22.7ií^Á FI AUDE^^E^DA^CORRUPÇÃO - Os licitàhtes^e o constado devem
observar e^fazef/ofervar,, por sei^fÓmecédores" e subconfitados;
% í- h-^-f/nl n n

subcontratação, o'^maisyãltoi padrão -de ética durante-todo. ó\ processo de licitação, de

contratação eMe execução do objeto conuutual.

I  - PARA OS PROPÓSlTOg DESTA CLÁ^p^T DEFINEM-SE AS
SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor

público no processo de licitação ou na execução do contrato;



b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo

de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

e) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou

mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão

licitador, visando estabelecer preços e^mvèis^^ficiais e não-comp^itivos;

d) PRÁTICA .COERCrnYA:^ausar^danosTou-ameaçár causar dan(^direta ou

indiretaníente, às-pessoas,ou,sua/propiíeda'3e,/^sàndo: influenciarsua.participaçào em
// ,r IrO \ g) m i í ir ! X

muíbrocesso hcitatono ou afetara execução dO'Contrato. N / / })và a w u

ej^PRÁ^ICA
inspq^õe^ou

OTgTRÜTIVA: Destniif, falsificar, alterar-ou^^ocul ar provassem
aêj declarações falsas aos representantes do or^nismo^^anceiro

rv.

multiiàterai, com o-objetivo de impedir materialmente a apuração^de alegações de
\\\ f V Ijl^

prática! prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o è?tèrciçio do

direito|le o orgffismo financeirq mulHlateral promovH|inspeção~

15. DÒ REAJUSTE

acordados15.1.^ Os preços
-  \

Referência não serão.reaiustados!

nó contrato para aquisição de veículos ídeste TermcJ» de

W. DA

17. DA NOTIFICAÇÃO.
"V

l^n.l. Na interpretação deste Termo de Referencia será aplicada a Lei m o.oqq, de 21
jiiiho de 1^9^e-a.complementar. .

17.1.\Oualquer comunicação enffè"*as*partes-ã-réspéifo do Contrato só produzirárefeitos

legais se^ocçsa^por.escnto, mediant^\protoco^ou^mm3!^^ de re^stro, que
comproveBsua efetivaç£^não.sendçi;consiáeradas'comunicações-verliais.

18. DA RESCISÃO

18.1. Constituem motivos ensèjã(iõres:da,rescisão7aò^Çi^ente Termo de Referência, os

enumerados no artigo 78, da Lei n° 8.666/93, e correrá nos termos do art. 79, do mesmo

o diploma legal.
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19. DA CESSÃO OU TRANSFERENCIA

19.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou

em parte.

20. DOS TRIBUTOS E DESPESAS

20.1. Constituirão encargos exclusivos da^CONTRATADA, o pagamento de tributos,

tarifas, emolumentos^ despesas deconeiítes dè^formalização do presente contrato e da

execução do^seu objeto.

21. I^^DOTAÇÃaORÇAMEOTARIAr
^  1 ^ ^ ' I ^ I j f i ^ j ̂  jmí A despesa còm-a^Aqmsiçao.de''02'(veícuIos)'veículo|jpara^ as necessi

d^Depart^onto Municipal''dÍ^Trânsito de Balsas MA^^DMT/Balsalj^^jeto des'tê,
necessidades

\:ss.

correrá aNcont^íòjs recursos orçamentários, conforme: documentq>'expe'dido^^ela
Contábüidáde daMunicípíó em anexoj na classificação abaixo:

Ação
F^unçãô: 26
[Sbfimção: 782
'Programa: 0191
I Eroj eto/Atividade/Oper. spécial: 2-0,9.1.
26.782.0191.2-091 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
DODMT I J L_J í < 1"

Natureza'aa;Déspèsí^LUJ.»m^
11 4.4.90i52.00;00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de^-R^ursòs
5|)p Recureo^rião Vinculados de ImpostoiS

22. FISCÀiZAÇÃO; E GESTÃOllOXGNTRAfo^ ̂  /if
!  y-" r' / I fT / \ j 'SN. '' ■

22.1 A fiscalizaçãoZ-^géstâo 'da" èxecuçãò pára aquisição, de véíciilosSestará aá:argo do
\\ ^ ^DMT (Depã^mento.,Municipált:de^TTâ^sito),-:pPr intermédio do-se'fvidpr^LÁZARO

PEREIRA DA Sn^VA, MAT. N° 3104^1,"designadõparatelfinalidãá^^os termos do
art. 67 da Lei n° 8.666793í>_

Balsas-MA, 21 de fevereiro de 2022
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Responsável pela elaboração do termo de referência:

Rfôponsá^ípelo TR

i)iretõWGê5ãl®^S^MünSde®rânsito

DEPARTAM
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