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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1. A presente licitação tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de locação de veículos, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Breu Branco, 

por um período de 9 (nove) meses, conforme especificações contidas neste Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

 

2.1. A solicitação se justifica diante da exigência de que sejam formalizados contratos administrativos 

visando atender as inúmeras necessidades da Administração Pública e, dentre estas, temos a utilização 

de veículos no atendimento das demandas administrativas, bem como em diligências e missões 

institucionais realizadas pelas comissões desta casa legislativa 

 
3. DOS ITENS: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO QTD  VALOR 

MENSAL  

VALOR 

PARA NOVE 

MESES 

 

1 

Prestação de serviços de locação de veículo 

automotor tipo PICK-UP, cabine dupla, tração 

4X4, motorização mínima de 2.4, diesel, ar 

condicionado, direção hidráulica, sem motorista, 

cor prata ou branca, ano 2016/2017 e modelo 

2016/2017 (mínimo). 

1 

  

2 

Prestação de serviços de locação de carro 

passeio, com capacidade para 5 (cinco) pessoas, 

motorização mínima de 1.4, com ar 

condicionado, direção hidráulica, bi-

combustível, sem motorista, cor prata ou branca, 

ano e modelo 2016/2017 e modelo 2016/2017 

(mínimo). 

1 

  

 

4.  DA FORMA E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO: 

 

4.1. A empresa contratada deverá proceder a entrega dos veículos na sede da CONTRATANTE, após 

solicitação, mediante ordem de serviço, e conforme a necessidade surgida durante o período de 

vigência do contrato.  

 

4.2. Após a emissão da ordem de serviço, a empresa contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias, 

para efetuar a entrega dos veículos solicitados.  

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

5.1. Os veículos ficarão à disposição da CONTRATANTE 24 (vinte e quatro) horas/dia, inclusive 

finais de semana e feriados. 
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5.2. Os veículos devem ser de fabricação/ano/modelo 2016/2017 no mínimo; 

 

5.3. Os veículos deverão ter quilometragem livre; 

 

5.4. Os veículos deverão conter todos os itens exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN. 

 

5.5. Juntamente com os veículos, deverá ser entregue toda a documentação a eles relacionada, 

inclusive comprovante de licenciamento e manuais de fábrica. 

 

5.6. Os veículos devem ser entregues à CMBB em perfeito estado de trafegabilidade e funcionamento, 

inclusive dos itens opcionais. 

 

5.7. A locadora deve entregar os veículos com todos os equipamentos de segurança (triângulo, extintor 

de incêndio, cintos de segurança, pneus de socorro e demais itens exigidos pela legislação pertinente) 

bem como toda a documentação atualizada.   

 

5.8. A locadora responsabiliza-se pelo licenciamento dos veículos locados junto ao Órgão Estadual de 

Trânsito, taxa de emplacamento, IPVA. 

 

5.9. Não será admitida cobrança de taxa de serviços pela locadora. 

 

5.10. Manter durante a execução deste Instrumento, todas as condições de habilitação e identificação, 

estipuladas no processo licitatório original deste contrato, em compatibilidade com as ações por ela 

assumidas. 

 

6. AS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 

6.1. Os veículos licitados serão recebidos PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para verificação 

da conformidade com as especificações e condições exigidas neste edital. 

 

6.2. Os veículos que estiverem em desacordo com as especificações e condições impostas neste Edital 

e no Contrato dele decorrente ou que apresentarem vícios ou defeitos deverão ser rejeitados pela 

Administração e devolvidos à Empresa licitante para que sejam substituídos, as suas expensas, no 

total, ou em parte, conforme o caso, no prazo de 03 (três) dias. 

 

6.3. Atestada a compatibilidade entre os veículos fornecidos e as especificações e condições impostas 

no Edital e no contrato, os veículos serão recebidos DEFINITIVAMENTE, no prazo máximo de até 

10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do recibo de recebimento provisório. 
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