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ANEXO II 

 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015 

PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015 

 

 

1. Objeto 

I – Contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículo tipo 

automóvel, com motorista para atender as necessidades da Secretária Municipal de Administração 

deste município. 

 

2. Justificativa 

I – A prestação de serviços objeto deste Termo de Referência será utilizada para o 

transporte de autoridades, servidores e demais funcionários ligados à administração, apoio à 

execução das atividades técnico-administrativas, apoio a diversos eventos promovidos por esta 

municipalidade, e pelo fato do Município de Juscimeira – Mt., não disponibilizar de veiculo em sua 

frota  para atender a demanda da referida Secretária. 

 

3. Valor estimado da locação 

 
UNID DESCRIÇÃO COD.TCE QUANT UNID VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

Locação de Veiculo tipo 

Automóvel, Com Motorista 

Para Atender As 

Necessidades Da Secretaria 

De Administração Deste 

Municipio. 

216908-8 12 Mês 7.810,00 93.720,00 

 VALOR TOTAL 93.720,00 

 

I – O valor estimado mensal para a locação do veículo é de R$ 7.810,00 (Sete Mil, 

Oitocentos Dez Reais) totalizando um valor de R$ 93.720,00 (Noventa Três Mil, Setecentos Vinte 

Reais). 

 

4. Especificações do veículo: 

I – Veículo Automóvel Tipo Camionete/Mis, com película de maior proteção permitida 

por Lei, Ar Condicionado, Vidro Elétrico, Trava Elétrica, Direção Hidráulica, Bi Combustível, 

Som, Capacidade para 05 (cinco) passageiros, 04 (quatro) portas, Potencia mínima motor 120 CV, 

Cinto de Segurança para todos ocupantes, quilometragem livre, e com todos os equipamentos de 

série exigidos por lei. 

 

5. Condições da locação: 
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I – Durante a vigência do contrato o veículo ficará a disposição da Secretária Municipal 

de Administração 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. 

A prestação dos serviços se dará mediante a disponibilização do veiculo com o 

motorista na quantidade relacionada e no local indicado pelo Contratante 

O veiculo e o motorista devera estar devidamente habilitado pelo órgão competente, 

segundo as normas e leis de transito, regulamentada pelo DENATRAN e DETRAN 

O serviço será utilizado no regime de quilometragem livre. 

O veiculo será objeto de vistoria, anotando-se na ficha de Vistoria, fornecida pela 

Contratada, todas as observações sobre o seu estado, por ocasião de sua entrega e devolução, para o 

veiculo. 

 

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.  Dotação Orçamentaria 

As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Termo de Referencia, correrão à 

conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Juscimeira, a 

contar da Dotação Orçamentária: 

02.03 – Secretaria Municipal De Administração 

02.03.01 – Secretaria De Administração 

02.03.04.122.0002.2006.0000 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 

035 - Ficha 

 

8 .Vigência da locação 

I – O prazo da locação será de 12 (doze) meses, contados a partir do ciente do 

contratado na ordem de serviço. 

 

9. 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. 
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10. Modalidade de licitação 

I – Tomada de Preço - Menor Preço Global 

 

Juscimeira-MT, 09 De Agosto 2018. 

 

 

 

Nelson Taveira Filho 

 Presidente da CPL 


