











ANEXOI 

TERMODEQUALIFICAÇÃOTÉCNICA 









































1.

DEFINIÇÕES 


 .1 Termos Definidos. ParaosfinsdaSolicitaçãodeProposta,aspalavrasetermosaseguirrelacionados,
1
semprequeiniciadosporletramaiúscula,terãoossignificadosaelesatribuídosnestaSeção: 


IDG-InstitutodeDesenvolvimentoeGestão 
CEPOM-CadastrodeEmpresasPrestadorasdeOutrosMunicípios. 

2.

DAMODALIDADEETIPODECONTRATAÇÃO 


2.2Modalidade:Concorrência. 

2.3Tipo:MenorPreçoUnitário. 

3.

DOPRAZODEENTREGA,CONDIÇÕESELOCALDEENTREGA 


3.1.
Aentregadosveículosdeveocorrerentre150(centoecinquenta)a200(duzentos)diascorridos,apóso
enviodopedidodecompras,comodocumentodevidamentelicenciado,emplacadoetransferidoemfavordos
respectivosbeneficiáriosfinais; 

3.2.
Aentregadoveículodeveráseragendadacomoprazomínimode10diasdeantecedência; 

3.3.
Os veículos deverão ser entregues nas localidades informadas no item 07 do presente Termo de
QualificaçãoTécnica. 

4.

DADESCRIÇÃODOOBJETO 


4.1.
Os veículos descritos no objeto do presente Termo, deverão seguir as especificações detalhadas e
quantidadesconformeitem7destetermo; 

4.2.
O(s) fornecedor(es) selecionado(s) deverão entregar os veículos adesivados, conforme orientação
abaixo: 




4.2.1 Obedecerá omodelodoadesivodisponívelnoANEXOI.a,acrescidodeadesivospersonalizadoscomo
logo,deacordocomcadaunidadedeconservação(até40logotiposdiferentes)eprefeituras; 

4.2.2. Antes de iniciar o processo de adesivação, a empresa contratada deverá contatar o IDG para
confirmaçãodoconteúdo. 

4.2.3. OsadesivoseasartesfinaisserãoentreguespeloIDG. 

4.2.4. Na parte traseira do veículo deverá constar adesivocomaseguintefrase“VEÍCULOADQUIRIDOCOM
RECURSOSDECOMPENSAÇÃOAMBIENTAL(LEIFEDERALNº9.985/2000)” 

4.2.5. O IDGsereservanodireitodeadquirirounãoosserviçosadicionais(adesivaçãoemanutenção),sendo
obrigatórioointeressadoapresentaremsuapropostaosvaloresseparadamente. 


5.

DAGARANTIA 


5.1.
A empresa proponente se obriga a garantir os veículos contra defeitos de fabricaçãopeloprazode3
(três)anos,ou100.000km(cemmilquilômetros),sendoconsideradooprimeiroeventoqueocorrer. 

5.2.
Os serviços de manutenção e aaquisiçãodepeçasdereposiçãodagarantiadeverãoserprovidosnos
municípios destacados neste Termo de Referência ou em até 500 km (quinhentos quilômetros) destes, em
oficina da(s)Concessionária(s)damarcaofertada,responsabilizando-seaempresaproponenteporeventuais
falhasnaexecuçãodessesserviços. 

5.3.
ParaosveículosdestinadosparaasPrefeituraseSEAS,aempresaproponentedeveráforneceroplano
de manutenção/garantia até 100.000 km, coberta conforme garantia do fabricante, com base nos serviços e
respectivas tabelas de valores nadatadaocorrência,seguindoorientaçõestécnicasdofabricante,comcustos
porcontadoproprietáriodoveículo. 





6.

DAFISCALIZAÇÃOECONTROLEDAENTREGA 


6.1.
AentregadoveículoseráacompanhadaefiscalizadaporumfuncionáriodesignadopeloIDG,conforme
a localidade descrita neste documento, que se apresentaráaosrepresentantesdaempresavencedora,sendo
responsável por acompanhar, conferir e avaliar a entrega do mesmo, bem como dirimir e desembaraçar
quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário àregularizaçãodasfaltas,
falhas,problemasoudefeitosobservados,ondedaráciênciaformalàempresavencedora. 

7.



ESPECIFICAÇÃODOSVEÍCULOS  
BENEFICIÁRIOINEA 
QUANTIDADE:54(cinquentaequatro)unidades. 

Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual, freio
ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidro elétrico, rádio,
capacidadeparanomínimo05(cinco)passageiros,potênciamínimadomotor170CV, capota
marítima, suporte para reboquee02(dois)racksobreacabine,tapetes,retrovisoreslateraise
demaisequipamentos/assessóriosdesegurançaesinalizaçãoexigidospeloCONTRAN,corbranca
sólidanopadrãooriginaldefábricaedelinhadeprodução. 


Os fornecedores poderão sugerir modelos com outras configurações, desde que as mesmas
garantamodesempenhopropostonaespecificaçãoacima,todasaspropostasserãoavaliadas
pelacomissãotécnica. 



QUANTIDADE:24(vinteequatro)unidades. 

Veículospopulares(tipopasseio,sedan,4portas,arcondicionadoevidroelétrico,direçãohidráulica
ou elétrica, combustível total flex e potência mínima de 100 CV, tapetes, retrovisores laterais e
demais equipamentos/acessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, cor branca
sólidanopadrãooriginaldefábricaedelinhadeprodução. 





Os fornecedores poderão sugerir modelos com outras configurações, desde que as mesmas
garantamodesempenhopropostonaespecificaçãoacima,todasaspropostasserãoavaliadas
pelacomissãotécnica. 

Os veículos serão entregues no município do Rio de Janeiro em local a ser informado pelo
InstitutodeDesenvolvimentoeGestão,conformeorientaçãodoproponente. 


Os adesivos a serem aplicados obedecerão o modelo disponível no ANEXO I.a, acrescido de adesivos
personalizadoscomologoparacadaumadasUnidadesdeConservação(até40logotiposdiferentes)enaparte
traseiradoveículodaseguintefrase“VEÍCULOADQUIRIDOCOMRECURSOSDECOMPENSAÇÃOAMBIENTAL(LEI
FEDERALNº9.985/2000)”. 





BENEFICIÁRIOPREFEITURAS 





PREFEITURADERESENDE 
QUANTIDADE:01(uma)unidade. 
Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual, freio





ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou ou elétrica, ar condicionado, vidroelétrico,rádio, 
potência mínima do motor 170 CV, suporte para reboque e, tapetes, retrovisores laterais e
demaisequipamentos/acessóriosdesegurançaesinalizaçãoexigidospeloCONTRAN,corbranca
sólida no padrão original de fábrica e de linha de produção, controle de tração, e farol de
neblina. 

Os fornecedores poderão sugerir modelos com outras configurações, desde que as mesmas
garantamodesempenhopropostonaespecificaçãoacima,todasaspropostasserãoavaliadas
pelacomissãotécnica. 


Adesivo:OsveículosdeverãoseradesivadosconformemodelodisponívelnoANEXOI.aacrescido
na parte traseira do veículo da seguinte frase “VEÍCULO ADQUIRIDO COM RECURSOS DE
COMPENSAÇÃOAMBIENTAL (LEIFEDERALNº9.985/2000)”. 



EndereçodeEntrega:AvRitaFerreiradaRocha,S/N.ParquedasÁguas-JardimJalisco 


PREFEITURADEPORCIÚNCULA 

QUANTIDADE:01(uma)unidade. 
Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual, freio
ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidro elétrico, rádio,
capacidadeparanomínimo05(cinco)passageiros,potênciamínimadomotor170CV, suporte
parareboquee,tapetes,retrovisoreslateraisedemaisequipamentos/acessóriosdesegurançae
sinalizaçãoexigidospeloCONTRAN,corbrancasólidanopadrãooriginaldefábricaedelinhade
produção. 

Os fornecedores poderão sugerir modelos com outras configurações, desde que as mesmas
garantamodesempenhopropostonaespecificaçãoacima,todasaspropostasserãoavaliadas
pelacomissãotécnica. 





Adesivo: Os veículos deverão ser adesivados conforme modelo disponível no ANEXO I.a acrescido na
parte traseira do veículo da seguinte frase “VEÍCULOADQUIRIDOCOMRECURSOSDECOMPENSAÇÃO
AMBIENTAL(LEIFEDERALNº9.985/2000)”. 

Endereçodeentrega:RuaCezarVieira,105-Porciúncula. 



PREFEITURADETERESÓPOLIS 
QUANTIDADE:02(duas)u
 nidades. 
Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual, freio
ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidro elétrico, radio,
capacidadeparanomínimo05(cinco)passageiros,potênciamínimadomotor170CV,freioscom
ação nas 04 (quatro) rodas, suporte para reboque e tapetes, retrovisores laterais e demais
equipamentos/assessóriosdesegurançaesinalizaçãoexigidospeloCONTRAN,corbrancasólida
nopadrãooriginaldefábricaedelinhadeprodução 

QUANTIDADE:01(uma)u
 nidade. 
Veículopopular(tipopasseio,sedan,4portas,arcondicionadoevidroelétrico,direçãohidráulica
ou elétrica, combustível total flex e potência mínima de 80 CV, tapetes, retrovisoreslateraise
demaisequipamentos/acessóriosdesegurançaesinalizaçãoexigidospeloCONTRAN,corbranca
sólidanopadrãooriginaldefábricaedelinhadeprodução. 

Os fornecedores poderão sugerir modelos com outras configurações, desde que as mesmas
garantamodesempenhopropostonaespecificaçãoacima,todasaspropostasserãoavaliadas
pelacomissãotécnica. 
Adesivo: Os veículos deverão ser adesivados conforme modelo disponível no ANEXO I.a acrescido na
parte traseira do veículo da seguinte frase “VEÍCULOADQUIRIDOCOMRECURSOSDECOMPENSAÇÃO
AMBIENTAL (LEIFEDERALNº9.985/2000)”. 

EndereçodeEntrega:AvFelicianoSodré,675-Centro-Teresópolis. 




PREFEITURADETRÊSRIOS 

QUANTIDADE:01(uma)u
 nidade. 
VeículoPick-upsCabineDupla4x4(combustíveldiesel/biodiesel,quatroportas,câmbiomanual,
freio ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidro elétrico, 
capacidade para no mínimo05(cinco)passageiros,potênciamínimadomotor170CV,suporte
parareboquee,tapetes,retrovisoreslateraisedemaisequipamentos/assessóriosdesegurançae
sinalizaçãoexigidospeloCONTRAN,corbrancasólidanopadrãooriginaldefábricaedelinhade
produção 


QUANTIDADE:01(uma)u
 nidade. 
Veículospopulares(tipopasseio,sedan,4portas,arcondicionadoevidroelétrico,direçãohidráulica
ou elétrica, , combustível total flex e potência mínima de80 CV, tapetes, retrovisores laterais, e
demais equipamentos/acessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, cor branca
sólidanopadrãooriginaldefábricaedelinhadeprodução. 



Os fornecedores poderão sugerir modelos com outras configurações, desde que as mesmas
garantamodesempenhopropostonaespecificaçãoacima,todasaspropostasserãoavaliadas
pelacomissãotécnica. 

Adesivo: Os veículos deverão ser adesivados conforme modelo disponível no ANEXO I.a,
acrescidonapartetraseiradoveículoaseguintefrase“VEÍCULOADQUIRIDOCOMRECURSOSDE
COMPENSAÇÃOAMBIENTAL (LEIFEDERALNº9.985/2000)”.  

EndereçodeEntrega:AvTenenteEnéasTorno,S/n,MargemDireita-Centro-TrêsRios 









PROJETOSEAS 


QUANTIDADE:81(oitentaeuma)u
 nidades. 
Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual, freio
ABSnasquatrorodas,controledetração,direçãohidráulicaouelétrica,arcondicionado,farolde
neblina, vidro elétrico, capacidade para nomínimo05(cinco)passageiros,potênciamínimado
motor 170 CV, suporte para reboque e tapetes, retrovisores laterais e demais
equipamentos/acessórios de segurança esinalizaçãoexigidospeloCONTRAN,corbrancasólida
nopadrãooriginaldefábricaedelinhadeprodução. 

Os fornecedores poderão sugerir modelos com outras configurações, desde que as mesmas
garantamodesempenhopropostonaespecificaçãoacima,todasaspropostasserãoavaliadas
pelacomissãotécnica.





OsveículosserãoentreguesnomunicípiodoRiodeJaneiroemlocalaserinformadopeloInstitutode
DesenvolvimentoeGestão,conformeorientaçãodoproponente. 

Os fornecedores poderão sugerir modelos com outras configurações, desde que as mesmas
garantamodesempenhopropostonaespecificaçãoacima,todasaspropostasserãoavaliadaspela
comissãotécnica. 

Observação:Todosos81veículosacimaserãotransferidosparaumúnicobeneficiáriofinalqueserá
aSecretariadeEstadodoAmbienteeSustentabilidade(SEAS). 


Adesivo: Os veículos deverão ser adesivados conforme modelo disponívelnoANEXOI.a,acrescidona

parte traseira do veículo da seguinte frase “VEÍCULO ADQUIRIDO COM RECURSOS DE
COMPENSAÇÃOA
 MBIENTAL( LEIF EDERALN
 º9
 .985/2000)”.  





IntegramesteTermo: 
AnexoI.A-Adesivodosveículos 
AnexoI.B-PlanilhadePreçodosveículos
















ANEXOI.A 




ADESIVODOSVEÍCULOSMODELOINEA,SEASEPREFEITURAS 












ANEXO Ib- Quadro de quantidades e preço - QQP
FORNECEDOR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CNPJ: 00.000.000/0000-00

DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS
Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual,
freio ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidro
elétrico, rádio, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros, potência mínima do
motor 170 CV , capota marítima, suporte para reboque e 02 (dois) rack sobre a cabine,
tapetes, retrovisores laterais e demais equipamentos/assessórios de segurança e
sinalização exigidos pelo CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de
linha de produção
Veículos populares (tipo passeio, sedan, 4 portas, ar condicionado e vidro elétrico,
direção hidráulica ou elétrica, combustível total flex e potência mínima de 100 CV,
tapetes, retrovisores laterais e demais equipamentos/acessórios de segurança e
sinalização exigidos pelo CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de
linha de produção.
Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual,
freio ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou ou elétrica, ar condicionado, vidro
elétrico, rádio, potência mínima do motor 170 CV, suporte para reboque e, tapetes,
retrovisores laterais e demais equipamentos/acessórios de segurança e sinalização
exigidos pelo CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de linha de
produção, controle de tração, e farol de neblina.
Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual,
freio ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidro
elétrico, rádio, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros, potência mínima do
motor 170 CV, suporte para reboque e, tapetes, retrovisores laterais e demais
equipamentos/acessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, cor branca
sólida no padrão original de fábrica e de linha de produção.
Veículo popular (tipo passeio, sedan, 4 portas, ar condicionado e vidro elétrico, direção
hidráulica ou elétrica, combustível total flex e potência mínima de 80 CV, tapetes,
retrovisores laterais e demais equipamentos/acessórios de segurança e sinalização
exigidos pelo CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de linha de
produção.
Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual,
freio ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidro
elétrico, radio, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros, potência mínima do
motor 170 CV, freios com ação nas 04 (quatro) rodas, suporte para reboque e tapetes,
retrovisores laterais e demais equipamentos/assessórios de segurança e sinalização
exigidos pelo CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de linha de
produção
Veículo Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio
manual, freio ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado,
vidro elétrico, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros, potência mínima do
motor 170 CV, suporte para reboque e, tapetes, retrovisores laterais e demais
equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, cor
branca sólida no padrão original de fábrica e de linha de produção
Veículos populares (tipo passeio, sedan, 4 portas, ar condicionado e vidro elétrico,
direção hidráulica ou elétrica, , combustível total flex e potência mínima de80 CV,
tapetes, retrovisores laterais, e demais equipamentos/acessórios de segurança e
sinalização exigidos pelo CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de
linha de produção.
Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual,
freio ABS nas quatro rodas, controle de tração, direção hidráulica ou elétrica, ar
condicionado, farol de neblina, vidro elétrico, capacidade para no mínimo 05 (cinco)
passageiros, potência mínima do motor 170 CV, suporte para reboque e tapetes,
retrovisores laterais e demais equipamentos/acessórios de segurança e sinalização
exigidos pelo CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de linha de
produção.

TOTAL POR BLOCO
CUSTO TOTAL FINAL

QUANTIDADE

LICENCIAMENTO
EMPLACAMENTO IDG

VEÍCULO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

RESIDUAL IPVA 2021
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

TRANSFERENCIA IDG PARA O INEA OU
PREFEITURAS
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ADESIVAÇÃO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

MANUTENÇÃO/REVISÃO
PREVENTIVA ATÉ 100.000 KM
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

54

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

24

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

1

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

1

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

1

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

2

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

1

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

1

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

81

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

166

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

OBSERVAÇÃO

