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ANEXO - II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Tendo em vista o disposto no art. 7°, § 2°, inc. I, da Lei n° 8.666/93, para licitação na 

modalidade convite, tomada de preços ou concorrência, e o disposto no art. 8º, inc. II, do 

Decreto n° 3.555/2000, apresento a seguir estudos preliminares realizados contendo 

elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição de 

métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for o 

caso. 

 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Objetiva o certame contratação de empresa especializada para locação de Van, com 

motorista, para transporte de pacientes de hemodiálise,no percurso de Juscimeira x 

Rondonópolis x Juscimeira, no período de Segunda, Quarta e Sexta Feira atendendo 

assim as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme as 

especificações e quantitativos descritos neste Termo de Referência. 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Fundamenta-se a contratação de empresa especializada para locação de Van, com 

motorista, para transporte de pacientes de hemodiálise, no percurso Juscimeira x 

Rondonópolis x Juscimeira, no período de Segunda, Quarta e Sexta Feira, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juscimeira/MT,garantindo dessa 

maneira o devido tratamento a pacientes renais crônicos, promovendo sua qualidade de 

vida, uma vez que não possuímos o referido serviço em nosso Município. 

 

 

3. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL 

 

3.1. A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade 

Convite, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei nº 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, e pelas condições e exigências 

estabelecidas em Edital. 

 

 

4. EXIGÊNCIA DA HABILITAÇÃO 

 

4.1. Para habilitar-se à referida licitação é conveniente que os licitantes apresentem os  
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documentos geralmente requisitados no processo já praticado na Prefeitura Municipal de 

Juscimeira/MT, bem como: 

 

a) Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da 

licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 

execução de serviços ou fornecimento que tenham características semelhantes ao objeto 

desta licitação. 

 

b) A LICITANTE deverá apresentar declaração própria que vistoriou o(s) veículo(s) e que 

conhece todos os aspectos peculiares à execução dos serviços de que trata o Edital, nada 

podendo futuramente alegar para justificar ou alterar os preços propostos. 

 

c) Declaração da licitante de que executará os serviços objeto do presente Termo de 

Referência e que há disponibilidade dos veículos para cumprimento do contrato. 

 

d) indicação do(s) veículo(s) que estarão à disposição para os serviços, apresentando o ano 

de fabricação, modelo/marca, capacidade e placa dos mesmos; 

 

 

d-1) Em caso de substituição de veículos, a Contratada obriga-se a informar e remeter a 

Contratante os documentos acima referentes ao novo veículo a ser utilizado. 

 

d-2) Todos os documentos exigidos nesta alínea devem ser entregues em original ou 

cópia devidamente autenticada em Cartório. 

 

e) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

 

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(CNPJ). 

 

g) Certidão atualizada de inexistência de débito para com o INSS, Receita Federal, 

Estadual e Municipal –(CND). 

 

 

5. FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

5.1. O valor estimado para esta prestação de serviços fora definido conforme de pesquisa 

efetuada e apresentada no termo de justificativa elaborado pela Secretaria Saúde. 
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UNID DESCRIÇÃO COD.TCE QUANT UNID VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

Locação de Veiculo tipo 

Van, com capacidade 

mínima para 17 passageiros, 

com ar condicionado, com 

motorista, em perfeito 

estado de conservação, 

equipado com todos os itens 

de segurança exigidos pela 

legislação vigente, para 

transporte de passageiros no 

trajeto Juscimeira x 

Rondonópolis x Juscimeira, 

no período de Segunda, 

Quarta e Sexta Feira. 

411707-7 12 Mês 6.613,34 79.360,08 

 VALOR TOTAL 79.360,08 

 

- No serviço solicitado a empresa deverá fornecer: 

a) As despesas com motorista(s)serão por conta da Contratada; 

 

b) Seguro Total do(s) veículo(s), motorista(s) e passageiros e seus comprovantes de 

quitação (não cabendo a Secretaria Municipal de Saúde, em caso de sinistro, o ônus 

da franquia, referente à Apólice de Seguro); 

 

c) O(s) veículo(s) deverá(ão) estar em perfeito estado de conservação, limpeza e 

utilização, principalmente no que tange a lanternagem, motor e mecânica; 

 

d) A manutenção preventiva e corretiva, substituição de peças, pneus e acessórios e tudo 

o que for pertinente ao(s) veículo(s) será por conta da empresa contratada; 

 

e) Deverão regularmente ser efetuadas manutenções preventivas e corretivas do(s) 

veículo(s); 

 

f) O veículo deverá atender exclusivamente aos serviços solicitados pela Secretaria de 

Saúde, para transporte de pacientes, no período de Segunda, Quarta e Sexta Feira, 

conforme necessidade dos atendimentos, podendo ser alterado, acrescentando outros 

dias da semana, caso houver necessidade mediante solicitação. 

 

g) Cumprir rigorosamente a carga horária pré-estabelecida pela Secretaria Municipal de 

Saúde, ou seja, tendo horário de saída e retorno previstos por esta, conforme o 

horário de atendimento dos pacientes; 

 

h) Ficará a critério da Contratante exigir a troca dos veículos e/ou motoristas que não 
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atenderem os padrões dos serviços contratados, ou desobedecerem ordens da 

Contratante; 

 

i) A Contratada obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seu motorista, de 

forma a manter a segurança dos passageiros, quanto aos níveis de velocidade nas vias 

e ruas, acatando as reclamações, levadas ao seu conhecimento, ocasião em que 

tomará as providências necessárias para regularização da situação e não repetição dos 

fatos que gerarem as reclamações; 

 

j) Os serviços deverão ser iniciados a partir do recebimento da ordem de serviços 

expedida pela Secretaria Municipal de Saúde; 

 

k) Nenhum veículo poderá ser substituído sem aviso prévio à Secretaria Municipal 

daSaúde; 

 

l) Os motoristas não terão qualquer vínculo empregatício com a Contratante; 

 

m) Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção corretiva e preventiva, a 

Contratada fica obrigada a substituir imediatamente o veículo por outro nas mesmas 

características e condições contratadas, no prazo máximo de 04 (quatro) horas. 

 

n) A contratada arcará com as despesas relativas ao emplacamento e licenciamento dos 

veículos durante o período de locação e deverá manter atualizada a respectiva 

documentação (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos e IPVA), devendo 

o documento de porte obrigatório ser encaminhado para o contratante dentro dos prazos 

legalmente estabelecidos, quando da sua primeira emissão ou durante a troca de 

exercício. 

 

o) Durante o período em que os veículos estiverem alocados aos serviços da Secretaria 

requisitante, é vedado à LICITANTE CONTRATADA utilizar-se dos mesmos em 

qualquer horário, quer ao seu serviço, quer a serviço de terceiros, ainda que não 

remunerado. 

 

6. OUTRAS PRESCRIÇÕES 

 

6.1. Além das especificações acima deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas 

condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do objeto licitado: 

 

 

a) Não serão aceitos objeto em desacordo com as especificações constantes do presente 

Termo de Referência; 

 

b) Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data 

de abertura das propostas de preço; 
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c) Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como 

as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no serviço prestado, bem como leis sociais e tributos, e 

sem se limitar a: 

 

 Custo de aquisição do veículo; depreciação; lubrificantes; peças de reposição; 

pneus (reposição e reparos); manutenção; licenciamento; seguros;juros. 

 

d) Não serão considerados quaisquer pleitos da LICITANTE CONTRATADA de adicional 

nos preços estabelecidos no Contrato, decorrentes de falhas ou omissões que venham a 

ser por ela, LICITANTE CONTRATADA, verificadas após a assinatura do mesmo. 

 

 

7. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

O serviço deverá ser prestado conforme cronograma de atendimento da Secretaria 

Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da ordem de 

serviço, podendo ser prorrogado. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DASPARTES 

 

8.1. Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste Termo de Referência, nas 

especificações e nas leis aplicáveis à espécie, caberá exclusivamente à 

CONTRATADA: 

 

8.1.1. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do objeto, como estabelece o artigo 71 da Lei8.666/93. 

 

8.1.2. Dotar os seus empregados, quando necessário, de equipamentos apropriados de proteção 

individual, conforme preceituam as normas de Medicina e Segurança do Trabalho. 

 

8.1.3. Utilizar, na execução do objeto, pessoal que atenda aos requisitos de qualificação 

necessária ao exercício das atividades que lhe forem confiadas. 

 

8.1.4. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do objeto dando ciência à 

CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão. 

 

8.1.5. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros 

não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em 

decorrência da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de qualquer 

responsabilidade. 

 

8.1.6. Arcar com pequenos reparos, tais como: conserto de pneus, troca de lâmpadas, 
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substituição de correia do alternador, complemento do nível de óleo do motor e outros de 

curta duração, ou aqueles que representem as mesmas proporções destes exemplos, 

sendo que tais reparos serão executados em concessionária do fabricante do veículo e/ou 

oficinas próprias da CONTRATADA. 

 

8.1.7. Arcar com todas as despesas decorrentes da manutenção do(s) veículo(s), bem como as 

eventuais com guinchos ou similares. 

 

8.1.8. Indicar pessoa responsável pelo acompanhamento dos serviços com poderes para dirimir 

eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no Contrato e apresentar soluções 

práticas para quaisquer problemas envolvendo os veículos. 

 

8.1.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do Contrato. 

 

8.1.10. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

8.1.11. Manter, até cumprimento das obrigações, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

8.1.12. Deverá a CONTRATADA atender prontamente todas as recomendações da 

CONTRATANTE, que visem a regular execução do presente serviço. 

 

8.1.13. A licitante é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções. 

 

8.1.14 A licitante vencedora do certame é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

órgão interessado, de acordo com o artigo 70 da Lei n. 8.666/93 e suas alterações. 

 

8.1.15 Manter o motorista devidamente habilitado para operar o(s)veículo(s); 

 

8.1.16 Orientar os motoristas para que conduzam os veículos em cumprimento a Lei nº 

9503/97 – Código de Trânsito Brasileiro; 

 

8.1.17  Responsabilizar-se por todas despesas com os motoristas (já que as viagens são 

diárias), bem como quaisquer outros custos que venham a existir, pois nenhum custo será pago 

por esta Administração. 

 

8.1.18 – O veículo objeto desta Licitação deverá estar disponível e em perfeito estado de 

conservação, principalmente no que tange a lanternagem, motor e mecânica. 
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8.1.19 - Fica certo que, na hipótese de não ser efetuado qualquer seguro ou serem 

insuficientes os seguros contratados, o locador arcará com todos os ônus decorrentes de 

eventuais sinistros, como se seguradafosse; 

 

 

9 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE: 

 

9.1.1. A CONTRATANTE deverá assegurar à CONTRATADA condições para o regular 

cumprimento das obrigações desta última. 

 

9.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente 

Termo de Referência, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas 

detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências que exijam medidas imediatas. 

 

9.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratada. 

 

9.1.4. Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 

objeto. 

 

9.1.5. Comunicar à contratada, quaisquer irregularidades nos serviços prestados, 

objetivando a imediata reparação. 

 

9.1.6. Notificar a empresa de eventuais atrasos na prestação dos serviços. 

 

9.1.7. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as 

especificações descritas neste Termo de Referencia, e com as obrigações assumidas pela 

fornecedora. 

 

9.1.8. Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dificuldade 

encontrada para a perfeita realização dos trabalhos. 

 

9.1.9. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas 

Fiscais/Faturas devidamente atestadas. 

 

9.1.10. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

 

9.1.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados. 

9.1.12. O Combustível Referente esta locação será por conta da Contratante. 
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10 - DOCONTRATO 

 

10.1 O contrato decorrente da presente licitação deverá ser administrado através de 

correspondênciasentreaspartes,nasquaisaSecretariaMunicipaldeSaúdedeterminaráasquantidades

, prazos e condições relativos ao fornecimento do(s) veículo(s) necessário(s) à sua utilização. 

 

10.1. Havendo interesse público, o contrato poderá ser rescindido de pleno direito, 

independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de 

qualquer indenização à Contratada. 

 

10.2. Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência de acréscimos 

ou diminuição quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do contrato, servindo como base o valor unitário da proposta. 

 

10.3. Na assinatura do Contrato a Contratada se obriga a apresentar os documentos a 

seguir elencados: 

 

10.4.1 Copia Certificado De Registro e Licenciamento Do Veiculo; 

10.4.2 Copia Certificado Registro na AGER; 

10.4.3 Copia Seguro Obrigatório Veiculo; 

10.4.4 Copia Seguro Passageiros. 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

11.1. O setor competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o 

objeto desta licitação será a Secretaria Municipal de Saúde, observado o disposto no artigo 

67, da Lei Federal nº8.666/93. 

 

11.2. A Secretaria estabelecerá o critério de fiscalização do cumprimento da obrigação 

resultante da licitação, por intermédio de servidor designado para esta finalidade. 

 

11.3. Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto o 

servidor.................., designado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

11.4. A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se o direito de não receber o objeto em 

desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento, podendo aplicar as 

penalidades e sanções previstas ou rescindir o Contrato. 

 

11.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da licitante contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou, ainda, resultante de vícios 

redibitórios ou emprego de veículo inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, 
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não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em 

consonância com os artigos 69 e 70 da Lei8.666/93. 

 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

12.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado em parcelas mensais, de acordo com 

os serviços executados, devendo a CONTRATADA emitir as respectivas faturas/notas fiscais 

que, devidamente, comprovadas e atestadas pela Unidade Solicitante do objeto desta licitação, 

deverão ser pagas em 30 (trinta) dias. Para que o pagamento ocorra na forma proposta, as 

Notas Fiscais/Faturas deverão estar acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscais 

exigidos no Edital. 

 

12.2. Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à 

CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado 

a partir da data de apresentação do novo documento fiscal devidamente corrigido. 

 

12.3. A Secretaria Municipal de Saúde poderá deduzir do pagamento importâncias que a 

qualquer título lhe forem devidas pela Contratada, em decorrência de inadimplemento 

contratual. 

 

12.4. O pagamento da fatura somente será feito junto à Tesouraria, sendo expressamente 

vedada à CONTRATADA a cobrança ou o desconto de duplicatas através da rede bancária ou 

de terceiros. 

 

12.5. Se o objeto não for entregue conforme condições deste termo, o pagamento ficará 

suspenso até seu recebimento regular. 

 

13. DA AUTORIZAÇÃO DOSSERVIÇOS 

 

13.1. A “Ordem de Serviço” será expedida pela Secretaria Municipal de Saúde. As 

emissões de autorizações, suas retificações ou cancelamentos, serão, igualmente, autorizados 

pelo setor. 

 

13.2. Somente a Secretaria Municipal de Saúde ou pessoa por ela indicada, estão 

autorizadas a assinarem as ordens de serviços para os veículos e os serviços prestados pelo 

contratado, sem prévia requisição ou não assinada pelas pessoas indicadas não serão 

reconhecidas pela Secretaria, e serão tidos como não prestados. 

13.3. A Contratada ficará obrigado a efetuar a entrega do veículo no prazo de 02 (dois) 

dias após a ordem de serviços emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, do Município de 

Juscimeira/MT 

 

14. DA FONTE DE RECURSOS 

 

14.1. Os recursos para prestação dos serviços, objeto do presente certame, correrão por 
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conta da seguinte dotação do Orçamento Municipal: 

 

02.05– Secretaria Municipal de Saúde 

02.05.02 - Fundo Municipal de Saúde - FMS 

02.05.10.301.0022.2103.0000 – Atenção Do Fundo Municipal De Saúde 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica 

127 - Ficha 

 

15. DAS PENALIDADES 

 

15.1. O não cumprimento das condições estipuladas neste Termo de Referência e no 

Edital de Licitação implicará na adoção das medidas e penalidades previstas em lei. 

 

 

 

 

Juscimeira/MT.,04 De Julho 2.018 

 

 

 

 

Nelson Taveira Filho 

   Presidente CPL 

 

 

 


