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ANEXO I 
 TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016 
PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 

 
 
1. Objeto 
I – Serviços de locação de um veículo Tipo Camionete Diesel, Ar Condicionado, Direção 
Hidráulica, Quatro por Quatro, Automática e Itens de Serie, para atender as necessidades do 
Gabinete do Prefeito deste município. 
 
2. Justificativa 
I – A contratação se deve ao fato do Município de Juscimeira – Mt., não disponibilizar de veiculo 
para o Gabinete do Prefeito Municipal. 
 
3. Valor estimado da locação 

I – O valor estimado mensal para a locação do veículo é de R$ 6.800,00 (Seis Mil 
Oitocentos Reais) totalizando R$ 81.600,00 (Oitenta Hum Mil, Seiscentos Reais). 

 
4. Especificações do veículo: 
I – Veículo Camionete, capacidade para 5 (cinco) passageiros, 4 (quatro) portas, combustível 
Diesel, com ar condicionado, quatro por quatro, direção hidráulica, automática  e com todos os 
equipamentos de série exigidos por lei. 

 
5. Condições da locação: 
I – Durante a vigência do contrato o veículo ficará a disposição do Gabinete do Prefeito do 
Município de Juscimeira/MT 24 (vinte e quatro) horas todos os dias da semana, inclusive 
feriados, e poderá percorrer todo o território nacional.  
 As despesas de combustíveis, lubrificação, lavagem, pequenas manutenção decorridas do 
desgaste natural do veículo, troca de pneus quando os mesmos estiverem desgastados ficarão a 
cargo da Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT. 
 As despesas com pagamentos de impostos referentes ao veículo serão de obrigação DO 
CONTRATADO, exceto as multas aplicadas dentro da vigência do contrato.  
O veículo deverá estar devidamente licenciado.  
A Prefeitura poderá identificar o veículo com sua logomarca. 
 O veículo locado deverá ser acompanhado de sua documentação original, com vistoria e IPVA 
em dia. 
 
6. Prazo de entrega do veículo 
I – O contratado deverá disponibilizar o veículo em até 2 até (dois) dias após o ciente do 
contratado na ordem de serviço. 
 
7. Vigência da locação 
I – O prazo da locação será de 12 (doze) meses, contados a partir do ciente do contratado na 
ordem de serviço. 
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7. Reajuste de Preços / Correção Monetária 
I – Não haverá correção monetária durante a vigência do contrato. 
II – O valor adjudicado será ajustado a cada 12 (doze) meses com base na variação do IGPM – 
FGV, tomando-se como base o mês anterior ao da assinatura do contrato. 
 
8. Modalidade de licitação 
I – Tomada de Preço - Menor Preço Global 
 
Juscimeira-MT, 17 De Fevereiro 2016. 
 
 
 
 

 
Edajime Ferreira Da Silva 

 Presidente da CPL 
 
 

 


