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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 
1.1. O presente Termo tem como objeto de contratação Empresa Especializada Em 

Locação de Ônibus, Van e Micro ônibus, conforme especificação a seguir. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD 

01 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO ONIBUS, POR KILOMETRO RODADO- 
ONIBUS URBANO DE NO MINIMO 44 LUGARES, EQUIPADO CONFORME AS 
NORMAS VIGENTES, PARA TRANSPORTE URBANO, COM AR CONDICIONADO, 
DREDENCIADO NA AGER, SEGURO PASSAGEIROS – OBS: DESPESAS COM 
MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO, POR CONTA DA 
EMPRESA CONTRATADA 

KM 95.000 

02 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO VAN, POR KILOMETRO RODADO, 
CAPACIDADE DE 15 LUGARES, EQUIPADA CONFORME NORMAS VIGENTES, 
PARA TRANSPORTE URBANO, COM AR CONDICIONADO, CREDENCIADO NA 
AGER, SEGURO PASSAGEIROS – OBS: DESPESAS COM MOTORISTA, 
COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DA EMPRESA 
CONTRATADA 

KM 63.000 

03 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, POR KILOMETRO 
RODADO, CAPACIDADE DE ATÉ 28 PASSAGEIROS, EQUIPADO CONFORME AS 
NORMAS VIGENTES, PARA TRANSPORTE URBANO, COM AR CONDICIONADO, 
CREDENCIADO NA AGER, SEGURO PASSAGEIROS – OBS: DESPESAS COM 
MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DA 
EMPRESA CONTRATADA 

KM 75.000 

 
1.2. Este pregão tem por objeto a contratação, para a execução parcelada, por um 

período de 12 (doze) meses, pelo Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada em 
serviços de transporte, com itinerário em âmbito municipal, intermunicipal e interestadual, com 
locação de veículos tipo ônibus, van e micro ônibus, incluindo motorista, combustível, 
manutenção, licenciamento, seguro total (incêndio e colisão), bem como contra terceiros 
(cobertura física e material) e outros encargos necessários à execução dos serviços, sem ônus 
adicional, para atender às demandas do município de Juscimeira/MT. 

1.3. Optou-se pelo Sistema De Registro de Preços, conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 
futuras, regulamentado pelo Decreto nº 7.892, de 23 janeiro de 2013. Portanto trata-se de uma 
previsão, não obrigando a Contratante ao consumo de todo o quantitativo, sendo estimado, 
meramente para elaboração das propostas. 

 
02 – JUSTIFICATIVA 
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2.1. A contratação visa ao atendimento das demandas de deslocamento, em 
atendimento a esta Secretaria, em diversos eventos realizados e apoiados pela mesma, sendo 
necessário esse tipo de transporte, para locomoção de pessoas em diversos lugares dentro e fora 
do município 

2.2. A contratação se faz necessária, visto que o nosso município não possui em sua 
frota, veiculo com lotação que atenda as demandas com relação ao quantitativo estimado. 

 
03 – DAS ESPECIFICAÇÕES 

3.1. Contratação, para execução parcelada, por um período de 12 (doze) meses, de 
empresa especializada em serviços de transporte, com itinerário em âmbito, municipal, 
intermunicipal e interestadual, com locação de veículos tipo, ônibus, van e micro ônibus, incluindo 
motorista, combustível, manutenção, licenciamento, seguro total (incêndio e colisão), bem como 
contra terceiros (cobertura física e material) e outros encargos necessários à execução dos 
serviços, sem ônus adicional, assistência técnica de 24 horas, com reparos, substituição do veiculo 
em caso de qualquer ocorrência, por conta da Contratada. 

3.2. Os veículos deverão ter no máximo 10 (dez) anos de uso, sempre estarem 
revisados e em perfeito estado de funcionamento, caso contrario a contratante solicitará a 
substituição do mesmo, o qual deverá ser imediatamente. 

 
04 – DA ESTIMATIVA 

4.1. O valor estimado para esta contratação foram obtidos através de pesquisa no 
mercado regional, conforme dispositivo legais e normas complementares. 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD DEGASPERY 
MARCO 

BUS 
ROSINI 

VLR. 
MEDIO 

01 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
VEICULO TIPO ONIBUS, POR 
KILOMETRO RODADO- ONIBUS 
URBANO DE NO MINIMO 44 
LUGARES, EQUIPADO 
CONFORME AS NORMAS 
VIGENTES, PARA TRANSPORTE 
URBANO, COM AR 
CONDICIONADO, 
DREDENCIADO NA AGER, 
SEGURO PASSAGEIROS – OBS: 
DESPESAS COM MOTORISTA, 
COMBUSTIVEL E 
MANUTENÇÃO DO VEICULO, 
POR CONTA DA EMPRESA 
CONTRATADA 

KM 95.000 6,25 6,45 6,15 6,283 
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02 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
VEICULO TIPO VAN, POR 
KILOMETRO RODADO, 
CAPACIDADE DE 15 LUGARES, 
EQUIPADA CONFORME 
NORMAS VIGENTES, PARA 
TRANSPORTE URBANO, COM 
AR CONDICIONADO, 
CREDENCIADO NA AGER, 
SEGURO PASSAGEIROS – OBS: 
DESPESAS COM MOTORISTA, 
COMBUSTIVEL E 
MANUTENÇÃO DO VEICULO 
POR CONTA DA EMPRESA 
CONTRATADA 

KM 63.000 4,15 4,20 4,00 4,116 

03 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, 
POR KILOMETRO RODADO, 
CAPACIDADE DE ATÉ 28 
PASSAGEIROS, EQUIPADO 
CONFORME AS NORMAS 
VIGENTES, PARA TRANSPORTE 
URBANO, COM AR 
CONDICIONADO, 
CREDENCIADO NA AGER, 
SEGURO PASSAGEIROS – OBS: 
DESPESAS COM MOTORISTA, 
COMBUSTIVEL E 
MANUTENÇÃO DO VEICULO 
POR CONTA DA EMPRESA 
CONTRATADA 

KM 75.000 4,95 5,00 4,80 4,916 

 
05 – PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. O serviço a ser prestado, objeto deste termo, deve ser disponibilizado a partir da 
Assinatura da Ata Registro de Preços, documento que terá duração de até um ano. 

5.2. As viagens serão realizadas de acordo com as necessidades demandadas pelas 
secretarias requisitantes, sendo que o nome dos passageiros, horário e local de saída, como 
também o roteiro de viagem, serão fornecidos com antecedência de no mínimo 72 (setenta e 
duas) horas. 

5.2.1. Poderá eventualmente ocorrer solicitação de viagem em intervalo de tempo 
menor ao mencionado no sub item 5.2, contudo fica resguardado o direito da 
Contratada rejeitar a solicitação, sem que haja abertura de processo para aplicações 
de sanções e sem prejuízo dos demais termos contratuais. 
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6 – DO RECEBIMENTO 
6.1. A prestação de serviços, objeto deste termo, será fiscalizada e atestada por 

funcionário público Municipal de Juscimeira, Sr..............nomeado para tal fim, através da Portaria 
de nº....../2018, de .../...../2018, ao qual competirá dirimir as duvidas que surgirem no curso da 
prestação dos serviços, que de tudo dará ciência à Administração conforme art. 67, da Lei nº 
8.666/93, com suas alterações. 

6.2. A administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços e, desacordo com os 
termos do edital e seus anexos. 

6.3. Todos os serviços de que trata este termo, deverão obedecer às especificações 
constantes neste termo e seus anexos. 

 
7 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta. 

7.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução da ATA REGISTRO, fixando prazo para sua correção. 

7.3. Pagar à contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

7.4. 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. 

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

7.6. Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
do objeto. 

7.7. Comunicar à contratada, quaisquer irregularidades nos serviços prestados, 
objetivando a imediata reparação. 

7.8. Notificar a empresa de eventuais atrasos na prestação dos serviços. 
7.9. 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. 

7.10. Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer dificuldade 
encontrada para a perfeita realização dos trabalhos. 

7.11. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas 
Fiscais/Faturas devidamente atestadas. 

7.12. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.  
7.13. 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. 
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8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. Os veículos contratados deverão estar à disposição da contratante, nas datas , 

horários e locais, indicados, quando solicitados, com os respectivos certificados de registro de 
licenciamento em dia com a legislação de transito e as documentações exigidas por lei para 
transitar co o veículo.  

8.2. O veículo deverá estar em perfeitas condições de uso, segurança e conservação, 
conforme exigido pela lei de fiscalização de transporte, reservando-se a esse direito e efetuar 
vistoria antes de cada prestação do serviço, através de um responsável técnico indicado pela 
Contratante. 

8.3. A locação de veículos para viagem, será por demanda, de acordo com as 
necessidades de utilização por parte da Contratada. Quando esse necessitar locar o veiculo, 
enviará documento oficial informando: numero de passageiros, local, data e horário de inicio da 
viagem, destino e detalhes relacionados com o trecho a ser percorrido, data e horário do retorno. 

8.4. O prazo mínimo para a comunicação da necessidade dos veículos à empresa 
contratada será de 72 (setenta e duas) horas, no entanto deve-se observar o disposto no sub item 
5.2.1 

8.5. O valor a ser cobrado pela viagem/trecho será calculado multiplicando-se a 
quilometragem percorrida na viagem/trecho pelo valor estabelecido por quilometro rodado pela 
vencedora do certame. 

8.5.1. A contagem da quilometragem terá inicio somente no ato de embarque do 
usuário e fim somente no ato de desembarque dos mesmos. 
8.5.2. O motorista deverá executar as anotações de quilometragem, que serão 
conferidas e atestadas pelo Responsável designado pela Contratante, no momento do 
embarque e do desembarque. 
8.6. As despesas de pedágio e taxas com estacionamento e afins, bem como multas 

que porventura possam ocorrer, ou ainda outros custos cobrados, serão de responsabilidade da 
Contratada. 

8.7. A condução do veiculo caberá ao motorista da CONTRATADA, que deverá estar 
uniformizado, identificado e com habilitação adequada e validada para condução de transporte de 
passageiros. 

8.8. Despesas de manutenção, com reboque, acidentes de transito são de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

8.9. Os veículos devem estar em boa apresentação visual, boas condições mecânicas e 
com combustível suficiente para percorrer a quilometragem indicada. As despesas com 
reabastecimento do tanque de combustível, quando necessário será de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

8.10. Os veículos serão utilizados para translado em localidades diversas conforme 
quilometragem estimada, até o termino da vigência da Ata Registro Preços. 

8.11. A Administração não se responsabilizará por quebras, avarias de peças que sejam 
causadas por desgaste normal de utilização, sendo devida, entretanto , a apuração de 
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responsabilidade no caso de avaria causada por imprudência, imperícia ou negligencia dos 
usuários.  

8.12. Em caso de avaria mecânica, ou acidente de transito, a Contratada deverá 
substituir o veiculo avariado/acidentado. 

8.13. A CONTRATADA deverá manter os veículos limpos para os usuários. 
8.14. Os veículos deverão conter sacos plásticos a serem utilizados pelos passageiros. 
8.15. Os veículos deverão conter cinto de segurança para todos os usuários. 
8.16. A CONTRATADA deverá adotar todas as providencias necessárias ao socorro de 

vitimas, em caso de acidentes,e informar imediatamente ao responsável, indicado para tal fim. 
8.17. As viagens, eventualmente, poderão abranger sábados, domingos e feriados. 
8.18. Os veículos deverão possuir licenciamentos, seguro total (incêndio e colisão), 

bem como contra terceiros (cobertura física e material) e outros encargos necessários à execução 
dos serviços, sem ônus adicional. 

8.19. Os veículos deverão conter registros na AGER 
8.20. Responsabilizar por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos 

causarem ao patrimônio da Contratante ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão, culposa 
ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus 
decorrente. 

8.21. A empresa vencedora devera substituir imediatamente qualquer empregado cuja 
atuação seja considerada inoportuna ou desqualificada pela Administração. 

8.22. Todos os custos necessários para execução dos serviços serão de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que deverá considerar para formulação do preço 
final. 

8.23. Os serviços serão recebidos e fiscalizados pelo responsável da Contratante, 
indicado para tal fim. 

 
9 – DA SUB CONTRATAÇÃO 

9.1. Não será admitida sub contratação do objeto deste termo de referência. 
 

10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. As despesas decorrentes da execução do objeto correrão pelas dotações 

orçamentárias para o exercício de 2019, de acordo com o fornecimento. 
 
02.03 – Secretaria De Administração 
02.03.01 – Secretaria De Administração 
02.03.04.122.0002.2006.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 
038 – Ficha 
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02.05 – Secretaria De Saúde 
02.05.02 – Fundo Municipal De Saúde – FMS 
02.05.10.301.0022.2103.0000 – Manutenção Do Fundo Municipal DE Saúde  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 
152 – Ficha 
 
02.06 – Secretaria De Infra estrutura 
02.06.01 – Secretaria De Infra estrutura 
02.06.04.122.0007.2033.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 
228 – Ficha 
 
02.06 – Secretaria De Infra estrutura 
02.06.01 – Secretaria De Infra estrutura 
02.06.17.122.0021.2091.0000 – Manutenção e Encargos Com o Departamento de 
Água e Esgoto 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 
267 – Ficha 
 
02.07 – Secretaria De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
02.07.01 – Secretaria De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
02.07.12.361.0005.2016.0000 – Manutenção e Encargos Com Ensino Fundamental 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 
317 – Ficha 
 
02.07 – Secretaria De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
02.07.01 – Secretaria De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
02.07.12.365.0006.2019.0000 – Manutenção e Encargos Com a Educação Infantil 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 
361 – Ficha 
 
02.07 – Secretaria De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
02.07.01 – Secretaria De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 
02.07.27.812.0020.2034.0000 – Manutenção e Encargos Com o Departamento De 
Esportes 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 
376 – Ficha 
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02.08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 
02.08.01 – Secretaria De Desenvolvimento Social 
02.08.08.244.0032.2070.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria De 
Promoção Social  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 
410 – Ficha 
 
02.08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 
02.08.02 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 
02.08.08.244.0032.2056.0000 – Manutenção e Encargos Com o Fundo De Assistência 
Social 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 
454 – Ficha 
 

11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 11.1. Pela inexecução parcial ou total da Ata Registro de Preços, a Administração 

poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do artigo 87, da Lei 
Federal 8.666/93, e alterações posteriores, incidentes sobre o valor Adjudicado, na forma 
seguinte: 

a). Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas com os itens 
adquiridos: 
b) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 
c) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por 
cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de 
atraso. 
d). Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá garantida a 
prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) 
sobre o valor adjudicado; 

 
11.2 Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata Registro de Preços 

injustificadamente, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 
a). multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 
b). suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 (cinco) anos. 
c). declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
d). A licitante ou adjudicatária que deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata Registro de Preços, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla 
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defesa, ficará impedida de licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 
(cinco) anos. 
e). A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês. Caso a adjudicatária não tenha nenhum valor a receber desta 
Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua 
intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o 
pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja 
inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à 
cobrança judicial da multa; 
f). As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à 
Administração; 
g). Se a adjudicatária não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que 
esta possuir com esta Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar 
será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Prefeitura Municipal 
de Juscimeira/MT; 
h). Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da citação da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão 
superior, dentro do mesmo prazo. 
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Juscimeira/MT., 18 Janeiro de 2019 
 
 
 
Antonio Carlos Da Silva Junior 
  Secretario Administração  
 

 
 

 

  


