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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
(RETIFICADO) 

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS 
(art. 14 da Lei nº 8666/93) 

 
Araguacema -TO,22de Janeiro de 2019. 

 
1. DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Educação 
2. OBJETO: 
 
2.1 - O presente Termo de Referência tem como finalidade promover Locação mensal 
de veículo utilitário, com condutor para o Transporte Escolar, para atender a 
demanda da Prefeitura Municipal de Araguacema-TO. 
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES. 
O presente documento tem por objeto a contratação de serviço de locação de veículo 
para SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 
4 - RECURSOS VINCULADOS: Contidos no memorando interno do processo. 
 
5 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO. 
A contratação de serviço de locação de veículo se faz necessário para atendimento à 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
6 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

Funcional programática Natureza da despesa Fonte 
12.361.0015-2036 33.90.36/33.90.39 030 
12.361.0015.2035 33.90.36/33.90.39 020/203/298 
 
7 - QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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ITEM UN.  QTDE. ESPECIFICAÇÃO VLR.  
UNIT. 

VLR.  
TOTAL 

02 

Mês 11 Locação de 01 (um) veículo com capacidade mínima de 
40 passageiros para transporte escolar de alunos do trevo 
da Abreulandia/Araguacema, totalizando 220 km 
diariamente. 22 dias mês. 

5.950,00 65.450,00  

04 

Mês 11 Locação de 01 (um) veículo com capacidade mínima de 
09 passageiros para transporte escolar de alunos da 
Fazenda Quatro amigos/ Fazenda serrado Verde, 
totalizando 300 km diariamente. 22 dias mês. 

5.950,00 65.450,00  

05 

Mês 11 Locação de 01 (um) veículo com capacidade mínima de 
40 passageiros para transporte escolar de alunos da p.a 
nova Canaã/Araguacema, totalizando 120 km 
diariamente. 22 dias mês 

5.000,00 55.000,00  

06 
Mês 11 Locação de 01 (um) veículo com capacidade mínima de 

30 passageiros para transporte escolar de alunos da p.a 
tarumã, totalizando 300 km diariamente. 22 dias mês. 

6.150,00 67.650,00  

08 

Mês 11 Locação de 01 (um) veículo com capacidade mínima de 
16 passageiros para transporte escolar de alunos do 
distrito senhor do Bonfim/Araguacema 180 km 
diariamente. 22 dias mês 

4.200,00 46.200,00  

09 

Mês 11 Locação de 01 (um) veículo com capacidade mínima de 
40 passageiros para transporte escolar de alunos da 
p.aMuiraquitam/Tarumã, totalizando 240 km 
diariamente. 22 dias mês. Sem condutor 

6.200,00 68.200,00  

10 Mês 

11 Locação de 01 (um) veículo com capacidade mínima de 
10 passageiros para transporte escolar de alunos da p.a 
tarumã, totalizando 304 km diariamente. 22 dias mês. 
Sem condutor  

4.600,00 
        

50.600,00  

 
8 - VALOR ESTIMADO / COTAÇÃO 
O valor estimado para a referida despesa estar contida no memorando interno do 
processo R$ 418.550,00 (Quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais). 
 
9 - PRAZO PARA ENTREGA / EXECUÇÃO 
O início da execução do serviço será após a data de assinatura do contrato, tendo 
como vigência o período de 11 (Onze) meses contados a partir da assinatura do 
instrumento contratual. 
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10 – CONDIÇÕES GERAIS 
10.1 – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
a) A confirmação dos serviços será autorizada por meio de Ordem de Serviço 
dirigida à Contratada; 

b) Os serviços deverão ser prestados com pontualidade, em observância ao 
contrato firmado com a Administração; 

 
c) O veículo deverá seguir as exigências do Código Nacional de Trânsito e passar 
por vistoria do DETRAN, e também por aprovação desta Secretaria; 

 
d) Os condutores destes deverão adequar-se às normas do CTB (Código de 
Trânsito Brasileiro); 

 
10.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a) Proporcionar todas as informações necessárias, para que a contratada 
desempenhe o serviço consoante o dispositivo no contrato; 
 
b) Comunicar a contratada qualquer alteração sobre os serviços contratados; 
 
c) Proceder ao abastecimento do veículo e ao pagamento após a emissão da Nota 
Fiscal. 
 
10.3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) Proceder ao serviço adjudicado, em conformidade com o quantitativo e as 
especificações presente neste termo de referência; 
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de realização do serviço, 
não implicando co-responsabilidade à Secretaria Municipal de Administração; 
c) Manter inalterados os preços e condições propostas; 
d) Responder por todos os ônus decorrentes do serviço prestado a esta Secretaria; 
e) Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução dos serviços sem a prévia 
e expressa autorização desta secretaria; 
f) A contratada deverá prestar as informações e/ou esclarecimentos que venham 
a ser solicitados pela contratante, a partir do recebimento da Nota de Empenho; 
g) A contratada deverá levar imediatamente ao conhecimento da contratante, 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto 
contratado, para adoção das medidas cabíveis; 
h) Deverá se comprometer em manter em seu quadro, durante todo o período de 
execução do contrato, profissionais qualificados para pleno atendimento dos serviços 
contratados; 
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i) Os veículos deverão estar de acordo com a CTB – Código de Trânsito Brasileiro; 
j) Toda despesa com manutenção do veículo, reposição de peças, encargos e 
consertos em geral, ou outro tipo de despesa proveniente deste serviço será de 
responsabilidade da contratada; 
k) O motorista/condutor será deresponsabilidade da contratada; 
l) O motorista/condutor com Idade superior a 21 anos/ Habilitação para dirigir 
veículos na categoria D. 

 
10.4 – DO PAGAMENTO: 
a) A prestação dos serviços será acompanhada por um representante da 
secretaria, que ficará responsável pelo atesto das notas fiscais ou recibos; 
b) O pagamento será conforme a realização dos serviços, efetuado em moeda 
corrente, por intermédio de ordem bancária, mediante apresentação da Nota Fiscal, 
no prazo de até 30 (trinta) dias da data da apresentação da Nota Fiscal; 
c) Os valores serão pagos mensalmente de acordo com a emissão da nota fiscal; 
d) Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de 
correção por parte da contratada e haverá, em decorrência suspensão do pagamento 
até que o problema seja definitivamente sanado. 
 
11. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:                           
 ________________________             
 Carimbo/Assinatura 
 
12. APROVAÇÃO DO VALOR ESTIMADO/COTAÇÃO 
 
R$ 418.550,00 
Carimbo/Assinatura 
 
 

13. SETOR SOLICITANTE 

 

Data:_____/_____/_____ 

_______________________ 

Carimbo/Assinatura 

 

 

14. ORDENADOR DA DESPESA 

Declaro, como ordenador de 

Despesas, para os fins do art. 16, 

inciso II da LC nº 101, de 4/5/2000, 

que a presente despesa tem 

adequação orçamentária, 

financeira e está compatível com o 

Plano Plurianual e a Lei de 

15. PREFEITO 

MUNICIPAL 

Autorizo a despesa, 

observada as normas 

legais 

Data: 

_____/_____/_____ 

________________ 
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Diretrizes orçamentária. 

Data: _____/_____/______ 

               Carimbo/Assinatura 

___________________ 

Carimbo/Assinatura 

 

 
 
 

 


