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Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 010/2010 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 – Prestação de serviços de locação mensal, de 02 (dois) veículos modelo de representação; 04 
(quatro) veículos modelo serviço; e 02 (dois) veículos modelo utilitário, por um período de 12 (doze) 
meses. 
 
2 – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS 
 
2.1 - Veículo Modelo Representação 

 

 Combustível: FLEX; 

 Potencia mínima de 116 CV; 

 Motor mínimo: 2.0 cilindradas; 

 Numero de portas: 04 (quatro); 

 Trava e vidros elétricos: nas 04 (quatro) portas; 

 Retrovisores externos com controle eletrônico interno; 

 Alarme com acionamento à distância; 

 Incidência de luz de serviço ou leitura sobre os bancos trazeiros; 

 Abertura do porta-malas por sistema elétrico interno; 

 Banco do motorista com regulagem de altura; 

 Direção hidráulica; 

 Ar condicionado com saídas e controles internos na frente e atrás do veiculo; 

 Pára-brisa dégradé; 

 Freios ABS; 

 Airbag duplo; 

 Rádio AM /FM com CD Player e MP3; 

 Cor: Prata, Cinza ou Azul Marinho; 

 Película de proteção solar mínimo G35 em todos os vidros, excluindo o pára-brisa dianteiro; 

 Entrada para carregador de telefone celular; 

 Capacidade: 05 (cinco) passageiros; 

 Ano de fabricação a partir de 2010; 

 Zero KM. 
 

 Quantidade: 02 (duas) unidades 
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2.2 - Veículo Modelo Serviço 
 

 Combustível: FLEX; 

 Potencia mínima de 80 a 90 CV;. 

 Motor mínimo: 1.4 a 1.6 cilindradas; 

 Numero de portas: 04 (quatro); 

 Trava elétrica nas 04 (quatro) portas; 

 Alarme com acionamento à distância; 

 Banco do motorista com regulagem de altura; 

 Direção hidráulica; 

 Ar condicionado; 

 Pára-brisa dégradé. 

 Rádio AM /FM com CD Player; 

 Cor: Prata, Cinza ou Azul Marinho; 

 Película de proteção solar, em todos os vidros, excluindo o pára-brisa dianteiro; 

 Entrada para carregador de telefone celular; 

 Capacidade: 05 (cinco) passageiros; 

 Ano de fabricação a partir de 2010; 

 Zero KM. 
 

 Quantidade: 04 (quatro) unidades 

 
 

2.3 - Veículo Modelo Utilitário, Tipo Caminhonete / Mista (Kombi) 
 

 Combustível: Gasolina ou FLEX; 

 Potencia mínima: 70 CV; 

 Motor mínimo: 1.4 cilindradas; 

 Carroceria fechada para transporte de carga e no mínimo 08 (oito) passageiros, com 
capacidade de 01 (uma) tonelada; 

 Radio AM / FM com CD Player; 

 Cor: Branca, Cinza ou Azul marinho; 

 Ano de Fabricação a partir 2010; 

 Zero Km. 
 

 Quantidade: 02 (duas) unidades 
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 3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1 - Fornecer motoristas para os veículos no horário de 08:00 às 20:00 horas, de 2ª a 6ª feira. 
 
3.2 - Conceder a franquia de 5.000 (cinco mil) km por veiculo de serviço ou utilitário e de 3.000 (três 
mil) km para o de representação, em banco de Kilometragem de franquia. 
 
3.3 - Prover os veículos com seguro de: 

 RCF – Responsabilidade Civil Facultativa contra 3º (DM, DP). 

 APP – Acidente pessoal de passageiro (Morte e Invalidez), sendo o valor mínimo R$ 
50.000,00 (cinqüenta mil reais) por pessoa. 

 
3.4 - Prover a Manutenção e a Assistência Técnica Preventiva e Corretiva permanente. 
 
3.5 - Substituir o veículo em caso de pane: 

 No Município do Rio de Janeiro, no máximo de 02 (duas) horas. 

 Fora do Município do Rio de Janeiro, no máximo de 05 (cinco) horas. 
 
3.6 - Prever as Taxas e Impostos inclusos no valor do serviço. 
 
3.7 - Prover serviço de reboque, sem custos. 
 
3.8 - Apresentar a documentações dos veículos registradas em nome da Contratada. 
 
3.9 - Apresentar a carteira de habilitação, identidade e CPF dos motoristas. 
 
3.10 - Proceder à substituição do motorista no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre 
que solicitado pelo Contratante. 
 
3.11 - Conceder plano de saúde para os motoristas. 
 
3.12 - Conceder ticket refeição de, no mínimo, R$ 10,00 (dez) reais, para almoço; e outro para o 
jantar, se o motorista ultrapassar em serviço após às 20:00 horas.  
 
3.13 - Disponibilizar para cada motorista e para o responsável pelo setor de transporte do 
Contratante, 01 (um) aparelho móvel tipo rádio (Ex: NEXTEL). 
 
3.14 - Apresentar o veículo diariamente limpo. 
 
3.15 - Trocar de veículo por um zero quando ultrapassar 72.000 (setenta e dois mil) km por veículo de 
representação e 96.000 (noventa e seis mil) km por veículo de serviço e utilitário. 
 
3.16 – Começar a contagem da quilometragem, do horário de início e do término da jornada, quando 
iniciar o transporte do Contratante. 
 
3.17 - Pagar a franquia do seguro, em caso de acidente. 
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3.18 – Apresentar os seus motoristas uniformizados e asseados. 
 
3.19 – Pagar salários aos motoristas, no mínimo, de acordo com o índice da categoria. 
 
3.20 - Considerar os Km não utilizados na franquia, como saldo acumulativo. 
 
3.21 - Pagar aos motoristas 40% do valor da diária do veículo, quando do deslocamento que exija 
pernoite fora do Município do Rio de Janeiro. 
 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
4.1 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, nas formas estabelecidas no Contrato a ser 
firmado. 
 
4.2 - Pagar pela utilização de pedágios.  
 
4.3 - Pagar pela quilometragem extra acima da franquia. 
 
4.4 - Pagar horas extras após a utilização do período de 12 (doze) horas, de 2ª a 6ª feira. 
 
4.5 - Pagar pernoite do motorista. 
 
4.6 - Pagar à Contratada, diária do veículo nos fins de semanas (sábados e domingos) e feriados, 
sem considerar as horas extras. 
 
4.7 - Fornecer combustível. 
 
4.8 - Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. 
 
4.9 - Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato nas formas definidas. 
 
4.10 - Comunicar à Contratada qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 
 

4.11 - Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
direito ao contraditório e ampla defesa. 
 
5 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
5.1 - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor da Gerência 
Administrativa – GAD. 
 
6 - DO PRAZO 
 
6.1. - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir formalização 
contratual. 


