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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO – Simplificado 

 

1 – OBJETO 
Veículo zero km, ano 2021 modelo 2022, cor preto, 4 portas 

2 – JUSTIFICATIVA 
 Considerando que o carro oficial(Captiva Sport 2.4, 2014)de uso do Prefeito, vem 

apresentando problemas de motor freqüentemente devido ao seu desgaste, por 

vezes tendo  que ser acionado outro veículo para dar continuidade ao percurso; o 

alto consumo de combustível;a alta quilometragem(107.700 km); a falta de estabili-

dade na estrada, por ser um veículo alto. Faz-se necessário a compra de um novo 

veículo para uso deste Gabinete, pois o atual não está mais passando a segurança 

necessária para uso do Prefeito nas suas viagens para tratar assuntos de interesse 

do município.  

3 – ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS 
 
Veículo zero km, ano 2021 modelo 2022, cor preto, quatro portas, motor 2.0, combustível 

flex( álcool/ gasolina),câmbio CVT com modo manual, tração dianteira, direção elétrica, 

suspensão dianteira tipo McPherson e com barra estabilizadora, roda tipo independente 

e molas helicoidal, suspensão traseira tipo braços triangulares e com barra estabilizado-

ra, roda tipo independente e molas helicoidal,ocupação para 5 pessoas, airbag para mo-

torista, passageiro e nas laterais, freios ABS, distribuição eletrônica de frenagem, ar con-

dicionado, travas elétricas, piloto automático, volante com regulagem de altura, kit multi-

mídia com rádio AM/FM e entrada USB, vidros elétricos dianteiros e traseiros, desemba-

çador traseiro, computador de bordo, sensor de farol, farol de neblina, potência(cv) mí-

nima de 169cv e torque mínimo de 21,4kgf.  

4 – LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
O item deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. 
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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 6 meses após a emissão do empenho.  

7 – FISCAL DO CONTRATO (Nome, cargo e matrícula) 
 
Cristiane Carvalho- Assessora do Prefeito 
 

8 – CONDIÇÕES GERAIS 
 
Informações que visem elucidar eventuais dúvidas sobre qualquer dos tópicos acima, 

como por exemplo, solicitação de amostra, visita técnica, vistoria, etc. 

A Solicitação de Compra, Fornecimento, Termo de Referência e demais documentos 

pertinentes a aquisição, deverão ser inseridos no sistema 1Doc. 

 
DATA:24/08/2021 
 
 
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Cristiane Carva-
lho 
 
 
DE ACORDO DO ORDENADOR DE DESPESA: Prefeito Amauri Magnus Germano 
 

 

 


