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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM 
MOTORISTA, visando atender as ações promovidas pelo Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS, o Centro Especializado da Assistência Social – CREAS, o 
Programa Primeira Infância/ Programa Criança Feliz e o PETI da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 
 
2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 
 

LOTE I - Veículos Passeio 

Item Descrição dos Veículos Quant . 
Veículos 

Período de 
contratação Und  

1 

Veículo tipo passeio, ano/modelo mínimo de 
2013, 4 portas, motor a gasolina, direção 
hidráulica, com quilometragem livre, com ar 
condicionado, com capacidade para 5 passageiros, 
potência mínima de 70 CV,  incluindo o 
motorista. 

1 12 Mês 

 

2 

Veículo tipo passeio, ano/modelo mínimo de 
2013, 4 portas, motor a gasolina, direção 
hidráulica, com quilometragem livre, com ar 
condicionado, com capacidade para 5 passageiros, 
potência mínima de 70 CV,  incluindo o 
motorista. 

1 12 Mês 

 

3 

Veículo tipo passeio, ano/modelo mínimo de 
2013, 4 portas, motor a gasolina, direção 
hidráulica, com quilometragem livre, com ar 
condicionado, com capacidade para 5 passageiros, 
potência mínima de 70 CV,  incluindo o 
motorista. 

1 12 Mês 

 

 

LOTE II -  Veículos Pick - Up 

Item Descrição dos Veículos Quant . 
Veículos 

Período de 
contratação Und  

1 

Veículo tipo Pick-UP, ano/modelo mínimo de 
2013, com quilometragem livre, cabine simples, 2 
portas, potência de no mínimo 80 CV, Motor 
gasolina, capacidade para 02 passageiros, direção 
mecânica, ar condicionado, incluindo motorista. 

1 12 Mês 
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LOTE III - Veículos Van 

Item Descrição dos Veículos Quant . 
Diárias Und 

1 

Veículo tipo van, ano/modelo mínimo de 2013, com 
quilometragem livre, diesel, incluindo o motorista, potência 
mínima de 140 CV, com ar condicionado, com capacidade 
mínima para 15 passageiros. 

80 Diárias 

 
3- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
3.1- Os veículos contratados na forma mensal deverão ser entregues para a Prefeitura em até 
48 (quarenta e oito) horas, após a emissão da Requisição de autorização de serviço. 
 
3.2 – As diárias da locação terão início quando do seu deslocamento de acordo com 
solicitação e será encerrada com o fim dos serviços. 
 
3.3 - Para a execução dos serviços a licitante vencedora utilizará veículos em perfeito estado 
de manutenção, conservação, limpeza e segurança, obedecidas todas as normas correlatas do 
Poder Público. 
 
3.4 - Os veículos serão utilizados em todo e qualquer trajeto, seja capital ou interior. 
 
3.5- Os veículos locados serão recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias, 
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 
e na proposta. 
 
3.6- Os veículos locados serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material 
e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  
 
3.7 - Manter os seus motoristas, quando em horário de trabalho, bem trajados e identificados 
por crachá de identificação fornecido pela prestadora do serviço. 
 
3.8 - Ter seus empregados sob vínculo empregatício exclusivo, mantendo em dia todos os 
encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.  
 
3.9 - Fazer com que seus motoristas cumpram rigorosamente os procedimentos constantes das 
Leis de Trânsito.  
 
3.10 - Adotar as providências e assumir as obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência de espécie, forem vítimas os seus 
empregados, no desempenho dos serviços ou na conexão com eles.  
 
3.11- Prestar os serviços discriminados no Termo de Referência, utilizando-se de empregados 
(sejam os registrados ou os contratados) treinados, preparados, com prática de direção 
defensiva e posse de Carteira Nacional de Habilitação – CNH.  
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3.12 - Exercer rígido controle com relação à validade da CNH de cada motorista, verificando 
se pertence à categoria compatível com os serviços contratados, bem como manter 
regularizada a documentação dos veículos.  
 
3.13 - Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive 
salários de pessoal, alimentação e transporte, bem como tudo que as leis trabalhistas e 
previdenciárias preveem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto deste 
Termo de Referência. 
 
3.14 - Os veículos contratados na forma mensal deverão ser entregues para a Prefeitura em até 
48 (quarenta e oito) horas, após a emissão da Requisição de autorização de serviço. 
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