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TERMO DE REFERÊNCIA 

Código registro TCE: 9B563BAFAAF370DBA4C19CA013651FAA270F07F2 

 

DADOS DO SOLICITANTE: 

CÂMARA DE VEREADORES DE XAVANTINA-SC 

ENDEREÇO: RUA PREFEITO OCTÁVIO URBANO SIMON, Nº163- CENTRO 

FONE: (49) 3454-1409 

 

OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS: 

Atendimento aos princípios da economicidade e eficiência na contratação dos materiais, através da 

competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo licitatório, cujo fator 

preponderante é o menor preço global.  

 

JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO: 

Para atendimento às atividades desenvolvidas junto à Câmara de Vereadores. 

OBJETO: 

O objeto da presente dispensa licitação é a contratação de empresa para locação de veículo tipo micro-ônibus, 

com capacidade para 27 (vinte e sete) passageiros, destinado ao transporte de vereadores, vereadores mirins 

e servidores da câmara municipal de vereadores em viagem para Florianópolis, com saída no dia 13/09/2022 

e retorno no dia 14/09/2022..  

 

JULGAMENTO 

O julgamento no processo será o de menor preço por item. 

 

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

Os materiais e as quantidades a serem registrados pela Câmara são os seguintes: 

 

Item Quantidade Especificação Preço Unitário Preço Total  

1 1 

Contratação de empresa para locação de 

veículo tipo micro-ônibus, com capacidade 

para 27 (vinte e sete) passageiros, destinado 

ao transporte de vereadores, vereadores 

mirins e servidores da câmara municipal de 

vereadores em viagem para Florianópolis, com 

saída no dia 13/09/2022 e retorno no dia 

14/09/2022. 

R$ 4.995,00 R$ 4.995,00 

TOTAL   R$ 4.995,00 

 

RECEBIMENTO 

O objeto somente será aceito pela Câmara, unidade receptora se estiverem de acordo com o solicitado. 

 

PAGAMENTO 

O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal.   

 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

A Câmara é reservado o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os materiais, 

diretamente ou por prepostos designados. 

 

Xavantina– SC, em 12 de setembro de 2022. 

 

 

VALDENIR JOSÉ MARCHIORO 

Presidente 
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