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POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL 
 

 
 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO POLO 
SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL, ATRAVÉS DE CARTÃO PÓS-PAGO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 



TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência, tem por objeto, a contratação de empresa especializada para prestação 

de Serviço de Gestão e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos, através de cartão pós- 

pago. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 O presente processo visa a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Gestão e 

Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos, através de cartão pós-pago para realização de 

manutenções com mais eficiência, menor tempo e assim aumentando a disponibilidade dos veículos do Polo 

Socioambiental Sesc Pantanal. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 

3.1 Conceitos: a) Manutenção Preventiva: Compreende a análise técnica programada e posterior reparo, troca, 

ajustes, regulagem ou restauração, visando preservar as suas condições de operação, sanando defeitos e 

mantendo o estado geral dos sistemas mecânicos, peças, componentes e demais itens constantes dos manuais 

de manutenção, tabelas técnicas do fabricante, no que se referir a motor, câmbio, suspensão, direção, sistema 

elétrico, freios, pneus, refrigeração e demais pontos que se enquadrem no serviço preventivo de manutenção. 

b) Manutenção Corretiva: Compreende o serviço de reparo com a necessidade de reposição de 

peças/acessórios quando da ocorrência de defeitos que forem detectados na manutenção preventiva, ou de 

outros apresentados posteriormente para serem sanados. 

 
 

4. LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 

4.1 A Contratada deverá dispor de, no mínimo, 03 (três) oficinas credenciadas em cada uma das seguintes 

cidades: Cuiabá e Várzea Grande e ao menos 01 (uma) oficinas nas cidades de Poconé e Nobres (se houver). 

4.1.1. Ao longo da vigência contratual, outras cidades da região poderão ser incluídas e, consequentemente, 

serem requisitados os credenciamentos de oficinas. 

 
 

4.1.2. A relação de veículos do ítem 15.1, deverão ser realizados as manutenções diretamente nas oficinas 

credenciadas nas cidades indicadas no ítem 4.1. 

 

 
4.1.3. A relação de máquinas e equipamentos relacionados nos itens 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5, se for o caso, de 

realização de visita técnica para elaboração de orçamento no local, a CONTRATANTE vai apoiar na logística, 

hospedagem, conforme cada caso. 

 
 

4.1.4. Nos casos em que for necessário realizar o transporte de máquinas e equipamentos das localidades rurais até 

as oficinas credenciadas, o custo e a operação do deslocamento serão de responsabilidade da 

CONTRATANTE. 



 

5. DOS SERVIÇOS EM GERAL 
 
 

5.1. A execução dos serviços consistirá na preservação das condições de operação dos veículos, com 

saneamento dos defeitos e manutenção do estado geral dos sistemas mecânicos, componentes e demais itens 

dos manuais de manutenção, tabelas técnicas, no que se refere a motor, câmbio, suspensão, direção, sistema 

elétrico, freios, refrigeração, regulagem eletrônica, no reparo de suspensão dianteira e traseira, alinhamento, 

balanceamento, reapertos, substituição de peças, funilaria, pintura e pneus, e de outros serviços gerais de 

mecânica requeridos pelos veículos constantes da frota do CONTRATANTE. 

5.2. A programação de recolhimento dos veículos para a manutenção preventiva será encaminhada pelo 

CONTRATANTE à CONTRATADA com antecedência de, pelo menos, uma semana. 

5.3. As manutenções corretiva ou emergencial independem de programação e deverão ter atendimentos 

imediatos, além de prioridade sobre os veículos previstos para as manutenções preventivas. 

5.4. As peças/acessórios substituídos quando das manutenções deverão ser apresentadas ao CONTRATANTE 

no momento da devolução dos veículos. 

5.5. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela guarda e conservação dos veículos em manutenção, 

abrigando-se a devolvê-los em perfeito estado de funcionamento, para que possam ser devidamente utilizados. 

5.6. O prazo máximo de permanência de um veículo nas oficinas da CONTRATADA será de no máximo cinco 

dias úteis a contar da data de entrega na oficina. 

5.7. Nos casos em que, por motivo justo, não for possível o cumprimento do prazo fixado no item anterior, a 

CONTRATADA se obriga a comunicar ao CONTRATANTE, marcando nova data para entrega do veículo a ser 

recuperado. 

5.8. Independentemente das manutenções preventivas serão feitas as manutenções corretivas necessárias, a 

qualquer tempo, quando de solicitações do CONTRATANTE. 

5.9. A troca de peças somente poderá ser feita após a aprovação do CONTRATANTE, vedada a substituição 

por peças recondicionadas. 

5.10. A CONTRATADA somente poderá utilizar produtos que atendam às especificações informadas por cada 

fabricante para seus respectivos veículos, ficando quaisquer danos oriundos da inobservância desta exigência 

sob sua inteira responsabilidade. 

5.11. Todo e qualquer serviço de manutenção preventiva ou corretiva terá prazo de garantia de, no mínimo, 90 

dias, para todas as peças e serviços envolvidos, mesmo que em algum caso coincida o término do contrato. 

5.12. Na hipótese de garantia de peças novas, pelo fabricante, com prazo superior ao estipulado no item 

imediatamente anterior, prevalecerá este relativamente ao da CONTRATADA. 

5.13. No ato de entrega e retirada do veículo as oficinas serão preenchidas o check-list das condições e 

devidamente assinado pelo motorista e o recebedor (funcionário da oficina). 

5.14. Quaisquer danos ocasionados a veículos por imperícia, negligência, imprudência ou utilização de 

ferramentas e/ou peças inadequadas por parte da CONTRATADA, correrão por conta e risco da mesma. 

5.15. As despesas realizadas na aquisição de quaisquer peças/acessórios necessários ao funcionamento dos 

veículos em manutenção serão custeadas pela CONTRATADA, não podendo esta, todavia, efetuar a 

substituição sem a prévia autorização escrita do CONTRATANTE. 

5.16. A rede credenciada deverá emitir notas fiscais para fins de garantia do serviço prestado e a CONTRATADA as 

respectivas faturas para fins de reembolso por parte do CONTRATANTE. 



5.17. O sistema tecnológico integrado viabilizará o pagamento do fornecedor das peças e acessórios e da mão 

de obra referente à execução do serviço de manutenção para a frota dos veículos do CONTRATANTE, junto à 

rede credenciada. 

5.18. Os serviços deverão ser gerenciados por sistema de controle informatizado, via Internet, e cartões 

magnéticos ou eletrônicos, ou outro tipo de cartão que permita a realização dos serviços fornecidos pela 

CONTRATADA. 

5.19. Durante a vigência do contrato, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a inclusão de novos 

veículos na relação da frota, assim como solicitar o credenciamento de novos fornecedores da região indicada 

no ítem 4.1. 

 

6. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 

6.1. A manutenção preventiva compreende a todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas reparadoras 
ou em concessionárias de automóveis ou nos postos de abastecimento (de acordo com o tipo de serviço), 
obedecendo-se às recomendações do fabricante do veículo. 

 
São exemplos de manutenção preventiva: 

 
a) Serviços de troca, substituição (novos) e remendo de pneus; 
b) Alinhamento e balanceamento de rodas; 
c) Serviços de cambagem, cáster e convergência; 
d) Serviços de desempeno de rodas; 
e) Troca de óleo de motor, câmbio e diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento e outros; 

f) Lubrificação de veículos; 
g) Troca de filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível e filtro de ar-condicionado; 
h) Reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador, etc; 
i) Substituição de itens de motor; 
j) Limpeza de motor e bicos injetores; 
k) Regulagens de bombas e bicos injetores; 

l) Outros serviços constantes no manual dos veículos. 
 
 

7. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 
 

7.1. A manutenção corretiva compreende a todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas reparadoras 
ou concessionárias de automóveis, que venha a ocorrer fora dos períodos estabelecidos para execução das 
manutenções preventivas, para correções de defeitos aleatórios resultantes de degaste e/ou deficientes de 
operação, manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança 
de pessoas e materiais. 

 
São exemplos de manutenção corretiva: 

 
a) Serviços de retífica de motor; 
b) Montagem e desmontagem de jogo de embreagens; 
c) Serviços e instalação elétrica; 
d) Serviços no sistema de injeção eletrônica; 
e) Capotaria; 
f) Tapeçaria; 
g) Funilaria e pintura; 
h) Serviços no sistema de arrefecimento; 
i) Serviços no sistema de ar-condicionado. 

 
7.1. O atendimento dos serviços deverá ser prestado pela rede de centros automotivos ou oficinas, credenciados 
pela CONTRATADA. 

 
7.3. O CONTRATANTE poderá adquirir por meio de rede credenciada da CONTRATADA, quaisquer peças, 
componentes, acessórios e outros materiais de uso automotivos solicitados, sejam eles distribuídos ou 



comercializados pelo fabricante ou montadora dos veículos e/ou por meio de rede de concessionárias, ou pelo 
comércio e indústria automotivos e afins, definidas pelas seguintes características e procedências: 

 

7.3.1. Originais, genuínos, produzidos e/ou embalados e com controle de qualidade do fabricante ou montadora 
do veículo e constantes de seu catálogo; ou 

 

7.3.2. Originais, do fabricante fornecedor da montadora dos veículos, atendidos os mesmos padrões e níveis 
de qualidade por esta exigidos, recomendados ou indicados e constantes de seu catálogo; ou 

 

7.3.3. De outros fabricantes, cujo produto atenda os níveis de qualidade e aplicabilidade recomendados ou 
indicados pelo fabricante ou montadora do veículo, constantes ou não de seu catálogo, sob solicitação ou 
autorização formal do Contratante. 

 
7.4. Caberá á CONTRATADA o ônus pelas peças automotivas que eventualmente necessitarem ser trocadas e 
pelos serviços a serem realizados, cujos preços devem estar de acordo com os praticados no mercado, sem 
prejuízo da possibilidade do CONTRATANTE, às suas expensas, providenciar diretamente no mercado o 
conserto do veículo, caso julgue mais vantajoso para a Administração. 

 

8. DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO 
 

 
8.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso a software, em ambiente internet, para o gerenciamento 
integrado da frota do CONTRATANTE, sendo de sua responsabilidade o cadastro e parametrização de todo o 
sistema, para pronta utilização da CONTRATANTE. 

 
8.2. O sistema de gerenciamento integrado deverá permitir a emissão de relatórios cadastrais, operacionais e 
financeiros, com identificação de toda e qualquer transação efetuada na rede credenciada, possibilitando o 
efetivo controle e gestão sobre os veículos, usuários e respectivas despesas. 

 
8.3. A solução proposta deverá possibilitar o registro dos dados de quilometragem, identificação do veículo e 
condutor, datas, horários, tipos de serviços realizados e produtos adquiridos, através de: 

 
8.3.1. Sistema de gerenciamento integrado, com banco de dados contendo todas as transações, de forma a 
viabilizar a emissão de relatórios gerenciais. 

 
8.3.2. Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento dos produtos e serviços adquiridos junto à 
rede credenciada. 

 
8.3.3. Acesso para a fiscalização, permitindo consulta, autorização, aprovação, rejeição, correção de 
transações, emissão e consulta de relatórios, permitindo cadastramento de usuários em diferentes perfis de 
acesso, conforme indicação formalizada pela CONTRATANTE. 

 
8.3.4. Informatização dos dados do veículo: unidade de locação, quilometragem, custos, identificação, datas e 
horários, tipos de produtos e serviços a serem alimentados por meio eletrônico em base gerencial de dados 
disponíveis. 

 
8.3.5. Rede credenciada equipada para aceitar transações do sistema tecnológico da CONTRATADA. 

 
8.3.6. O sistema de gerenciamento integrado deverá permitir a inclusão permanente de novos usuários e 
veículos no banco de dados. 

 
8.3.7. Todo o investimento necessário à implantação do sistema, como a instalação dos equipamentos de 
leitura, credenciamento da rede, manutenção do sistema e treinamento pessoal, fornecimento de manuais de 
operação e tudo mais que se fizer necessário para o bom funcionamento e operação do sistema, será de 



responsabilidade da CONTRATADA, cuja previsão de cobertura está incluída na taxa de administração 
estabelecida no instrumento contratual a ser assinado, não cabendo nenhum ônus adicional à CONTRATANTE. 

 
 
 

9. DOS RELATÓRIOS 
 

9.1. Os relatórios de controle de produtos e serviços contratados, devem estar disponibilizados via internet a 
qualquer momento. 

 
9.2. A CONTRATADA deverá fornecer cópia completa do banco de dados relativo a veículos, usuários e 
transações realizadas em formato inteligível para planilhas ou banco de dados ao término de cada exercício 
fiscal, gravado em meio magnético ou disponível para download. 

 
9.3. A CONTRATADA poderá exigir a emissão de relatório específico para atender suas necessidades, desde 
que dentro dos objetivos relacionados ao controle de frota, ressalvada a razoabilidade da solicitação. 

 
9.4. A CONTRATADA deverá permitir o acesso da CONTRATANTE ao banco de dados e relatórios gerenciais, 
via internet, 24 horas por dia, todos os dias, durante a vigência do contrato. 

 
9.5. A CONTRATADA deverá manter cadastro atualizado de toda a frota ativa e inativa cadastrada no sistema, 
bem como dos usuários autorizados a executar os serviços no sistema. 

 
9.6. Ao término do contrato, a CONTRADA se obriga a fornecer os dados e relatórios gerenciais solicitados 
pela CONTRATANTE, sem custos adicionais. 

 
9.7. São considerados Relatórios Gerenciais Fundamentais a serem disponibilizados via Internet: 

 
a) Relatório cadastral do veículo: local de cadastro; marca/tipo/modelo; cor; ano de fabricação; tipo de 
combustível; placa; número do renavam. 

 
b) Relatório de controle do serviço de manutenção: identificação do veículo; identificação do estabelecimento 
(nome e endereço); hodômetro do veículo no momento do serviço da manutenção; serviços executados; peças 
substituídas; data e hora da transação; valor da operação; identificação do colaborador responsável pela 
autorização dos serviços (nome e matrícula funcional). 

 
 

10. DO CONTROLE E SEGURANÇA DO SISTEMA 
 

Visando permitir um melhor controle e segurança do sistema de gerenciamento integrado, a CONTRATADA 
deverá: 

 
10.1. Adotar sistema de segurança que impeça a manutenção de outros veículos que não estejam autorizados 
pelo CONTRATANTE. 

 
10.2. Colocar à disposição senhas individuais para os serviços indicados pelo CONTRATANTE, para terem 
acesso ao sistema de gerenciamento integrado. 

 
10.3. Permitir o acesso ao sistema de gerenciamento integrado para qualquer operação, considerando os níveis 
de acesso de cada usuário, com exigência prévia de digitação de senha válida do usuário. 

 
10.4. Efetuar o bloqueio do serviço imediatamente após solicitação do CONTRATANTE, o que somente poderá 
ser feito pelos representantes indicados por esta. 

 
10.5. Permitir a troca periódica ou a validação de senha pessoal dos gestores do contrato, sempre que houver 
necessidade. 



10.6. O serviço de manutenção indevido, não autorizado, em duplicidade ou que esteja bloqueado, será 
considerado falha do sistema e o ônus decorrente não será suportado pelo CONTRATANTE. 

 
10.7. A CONTRATADA ficará impedida de usar os dados em seu poder, bem como repassá-los a terceiros, por 
qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito do CONTRATANTE. 

 
 

11. DOS CARTÕES 
 

11.1. Os cartões deverão conter a identificação do Polo Socioambiental Sesc Pantanal e, dados necessários de 
modo a coibir qualquer adulteração em seu conteúdo. 

 
 

11.2. Deverão ser fornecidos cartões, originados de emissão ou reemissão, sem custo adicional para o 
CONTRATANTE, visto que tal despesa deverá estar inclusa na Taxa de Administração do gerenciamento da 
frota. 

 
11.3. O cartão deve possuir solução única, para a habilitação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva 
da frota. 

 
11.4. A quantidade de cartões estará direcionada à quantidade de veículos da frota do CONTRATANTE, 
podendo ser próprio ou locado. 

 
11.5. Os cartões confeccionados deverão ser protegidos até a entrega no Polo Socioambiental Sesc Pantanal 
e o desbloqueio deverá ser efetuado pelo gestor do contrato responsável pela administração do sistema. 

 
11.4. A quantidade de cartões poderá sofrer eventual acréscimo ou redução em virtude do aumento ou redução 
da frota de veículos, a critério exclusivo do CONTRATANTE. 

 
11.5. A CONTRATADA deverá fornecer, sem custo adicional, 5 (cinco) cartões adicionais, a título de reserva, 
para utilização em 
casos excepcionais (locação de outros veículos, substituição de veículos, extravio ou danificações nos cartões, 
entre outros) mediante solicitação do gestor do contrato. 

 
11.6. Os cartões magnéticos com chip e/ou tarja magnética para fornecimento de combustíveis e lavagens 
deverão ser entregues na Base Administrativa (endereço: Avenida Filinto Muller, nº 218, bairro Jardim 
Aeroporto, Várzea Grande - MT), Seção de Transportes e Serviços. 

 
11.7. A CONTRATADA não cobrará pela emissão e disponibilização das primeiras vias dos cartões, que deverão 
ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis. 

 
11.8. A CONTRATADA não cobrará para emissão e disponibilização das segundas vias dos cartões, quando 
houver sinistro (perda, roubo, quebra etc.). 

 
11.9. A operação do gestor via sistema ou SAC, por e-mail ou telefone, deverá permitir as seguintes ações: 

 
a) Bloqueio temporário e/ou cancelamento de cartão; 
b) Solicitação de emissão de segunda via do cartão; 
c) Colocação de crédito extra ou retirada de crédito; 
d) Verificação de saldos e transferência de créditos entre cartões. 

 
12. DA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO 

 
12.1. A CONTRATADA deverá implantar toda a base operacional no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
contados a partir da assinatura do contrato. 

 
12.2. O processo de implantação do sistema pela CONTRATADA, para a operação da manutenção preventiva 
e corretiva compreende a treinamento; disponibilização do sistema; cadastramento dos veículos, usuários e 



gestores; parametrização do sistema; fornecimento dos cartões magnéticos ou eletrônicos; e disponibilização 
dos fornecedores credenciados. 

 
12.3. O treinamento para os gestores, ministrado pela CONTRATADA, deverá ter duração mínima de 4 (quatro) 
horas, incluindo: operações de cadastramento, parametrização dos cartões e limite de crédito; detalhamento 
dos procedimentos e parametrização para utilização do Sistema de Gestão e emissão de relatórios; informações 
relativas a eventuais falhas operacionais e providências necessárias para saná-las; aplicação prática do 
sistema. 

 
12.4. O treinamento deverá ser realizado na Base Administrativa do Polo Socioambiental Sesc Pantanal 
(endereço: Avenida Filinto Muller, nº 218, bairro Jardim Aeroporto, Várzea Grande – MT). 

 
 

13. DA TAXA PERCENTUAL 
 

13.1. A CONTRATADA será remunerada pela execução dos serviços mediante percentual de taxa 
administrativa, a qual incidirá sobre o somatório dos valores de reembolso referente ao serviço de manutenção 
efetivamente realizado. 

 
13.2. Deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e despesas incidentes sobre os serviços a serem 
executados. 

 
13.3 O valor unitário proposto será fixo e irreajustável durante todo o período da contratação, e deverá ser 
cobrado juntamente com as faturas mensais, em decorrência da utilização dos serviços. 

 

 
14. DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
14.1. Disponibilizar o sistema integrado de gerenciamento de frota veicular, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 
14.2. Manter rede de fornecedores credenciados conforme as exigências contidas neste instrumento, durante 
toda a vigência da prestação dos serviços. 

 
14.3. Garantir que os preços cobrados pela rede credenciada da CONTRATADA para pagamento por meio de 
cartão terão como limite o preço à vista, ou aquele preço que por ocasião de campanhas promocionais de 
vendas e serviços estejam sendo praticados pela rede credenciada. 

 
14.4. Fornecer, sem ônus para a CONTRATANTE, os cartões magnéticos ou eletrônicos na quantidade 
equivalente à frota, além dos cartões adicionais não vinculados aos veículos. 

 
14.5. Substituir sem ônus os cartões que, comprovadamente, forem roubados, perdidos ou danificados, sem 
custos adicionais para o CONTRATANTE. 

 
14.6. Prover forma alternativa para garantir a continuidade dos serviços contratados, no caso de impossibilidade 
temporária de se efetuar a transação em meio eletrônico. 

 
14.7. Efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, os pagamentos devidos aos estabelecimentos com os quais 
mantém convênios. 

 
14.8. Comunicar ao CONTRATANTE, quando da inclusão ou exclusão de fornecedores credenciados, bem 
como quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado 
final dos serviços. 

 
14.9. Buscar atender as solicitações de credenciamento de fornecedores sugeridas pela CONTRATANTE. 



14.10. Disponibilizar ao Contratante todas as melhorias implementadas ao sistema, sem custo adicional. 

 
14.11. Prover suporte técnico operacional através de atendimento via sistema, correio eletrônico (e-mail) ou 
telefone para solução de inconsistências técnicas apresentadas na prestação dos serviços. 

 
 

15. DA RELAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 
15.1. A frota leve: 

 
Qtde. 

Frota leve de veículos do PSA 

Descrição Ano/modelo 

 
Placa / Nº BP 

 
Unidade 

1 ARGO DRIVE 1.3 2019/2020 RAN-2239 Base 

2 FIORINO WORKING 2019/2020 RAN-2259  

3 STRADA 1.3 CS 2020/2021 RAT7D40 PSBP 

4 SIENA ATTRACTIV 1.4 2016/2016 QBV-1383 
Sesc Poconé 

5 NISSAN FRONTIER 4X4 2018/2018 QCZ-7260 

6 NISSAN FRONTIER 4X4 2018/2018 QCV-8310 
Base 

7 NISSAN FRONTIER 4X4 2018/2018 QCV-8290 

8 NISSAN FRONTIER 4X4 2018/2018 QCV-7230 HSPC 

9 NISSAN FRONTIER 4X4 2018/2018 QCV-8330  
PSSA 10 NISSAN FRONTIER 4X4 2018/2018 QCV-8380 

11 S10 RODEIO FLEX 2011/2011 NUF-5591 

12 S10 LTZ FLEX 2012/2013 OBB-1136 PSBP 

13 DOBLO HLX 2010/2010 NPF-1096  
 

 
HSPC 

14 DUCATO FURGÃO 2007/2007 KXV-0570 

15 VAN SPRINTER 415 2016/2016 QBT-7791 

16 VAN SPRINTER 515 2014/2014 QBP-2508 

17 VAN SPRINTER 313 2011/2012 NTZ-7091 

18 MICROONIBUS VOLARE 2014/2014 QBB-2468 

19 MICROONIBUS COMIL 2013/2013 OBH-9268 

20 VAN SPRINTER 415 2016/2016 QBT-7811  
 

Base 
21 VAN SPRINTER 415 2016/2016 QBT-7781 

22 VAN SPRINTER 415 2016/2016 QBR-4381 

23 CAMINHÃO F-4000 3/4 2006/2006 KAP-0113 

 
 
 

15.2. Dos carrinhos elétricos: 

Carrinhos elétricos - HSPC 

Qtde. Descrição Nº BP Unidade 

1 Elétrico 1 13082  
 
 

HSPC 

2 Elétrico 2 13083 

3 Elétrico 3 13084 

4 Elétrico 4 8455 

5 Elétrico 5 8456 

6 Elétrico 6 8457 



15.3. Dos caminhões da Patrulha Mecanizada – RPPN. 
Patrulha Mecanizada - PSA - Caminhões 

Qtde. Descrição Ano/modelo Placa / Nº BP Unidade 

1 CAMINHÃO MERCEDEZ 710 2005/2006 KAI-4485 
HSPC 

2 CAMINHÃO MERCEDEZ 1620 PIPA 2000/2000 JZH-9558 

3 CAMINHÃO MERCEDEZ 1620 PIPA 2000/2000 JZH-9108 
PSSA 

4 CAMINHÃO MILITAR SAFÁRI 1963 KOU-9077 

5 CAMINHÃO MERCEDEZ 1620 CAÇAMBA 2000/2000 JZH-9128  
 
 
 

RPPN 

6 CAMINHÃO IVECO 1620 CAÇAMBA 2008/2008 NPH-7080 

7 CAMINHÃO F-4000 4X4 CD 2017/2018 QCR-7922 

8 CAMINHONETE MARRUÁ 4X4 2019 QCE-2135 

9 MICRO-ONIBUS RURAL 4X4 2018 QBJ-2540 

10 CAMINHÃO FORD CAÇAMBA 2017/2017 QCR-7972 

11 CAMINHÃO MERCEDEZ 1620 CAÇAMBA 2000/2000 JZH-9108 

12 CAMINHÃO FORD PIPA 2017/2017 QCR-7752 

13 CAMINHÃO FORD PIPA 2017/2017 QCS-0452 

 
15.4. Das máquinas e equipamentos da Patrulha Mecanizada 

Patrulha Mecanizada - PSA Máquinas e Equipamentos 

Qtde. Descrição Nº BP Unidade 
1 Trator Agrícola - John Dree 11758  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPPN 

2 Trator Agrícola - VALTRA BM 120 8393 

3 Trator Agrícola - VALTRA 685 8392 

4 Trator Agrícola - John Dree 5403 8659 

5 Trator Agrícola - John Dree 5404 8658 

6 Trator Agrícola - John Dree 6145 J 11758 

7 Trator Agrícola - John Dree 5700 2475 

8 PÁ CARREGADEIRA - CAT 924 KC 13228 

9 PÁ CARREGADEIRA - CAT 924 GZ 2428 

10 PÁ CARREGADEIRA - CAT 8706 

11 ROÇADEIRA DE ARRASTRO AVA 2356 

12 ROÇADEIRA DE ARRASTRO SP1 2355 

13 GRADE ARADORA 8970 

14 GRADE HIDRÁULICA 9370 9370 

15 CARRETA TANQUE 8994 

16 CARRETA TANQUE 8995 

17 CARRETA TANQUE 8996 

18 GRADE TERRACEADORA 8970 



15.5. Das embarcações: 

Embarcações - PSA 

Qtde. Descrição Nº BP Unidade 

1 Barco em alumínio marca Fishin 2000  
 
 
 

HSPC 

2 Barco alumínio 6mts 1752 

3 Barco alumínio 7mts 2094 

4 Barco alumínio 8mts 2341 

5 Barco alumínio 6mts 2454 

6 Barco alumínio cor branca 7227 

7 Barco alumínio, capacidade 18 P 7968 

8 Barco Alufort modelo FLA 8758 

9 Barco Alufort modelo CAN 8928  
 

 
RPPN 

10 Barco alumínio Chata Aragua 9208 

11 Barco alumínio Chata Aragua 9209 

12 Barco alumínio mod. Chata A 9578 

13 Barco alumínio mod. Chata A 9579 

14 Barco alumínio 6mts 2455 

15 Barco alumínio 5,50mts 13893 

 
 

16. DO FATURAMENTO 

 
16.1. O faturamento será mensal e as notas fiscais serão emitidas nos CNPJ de cada unidade responsável pelo 
veículo conforme relação abaixo: 

 

Faturamento 

Unidade CNPJ 

Base Administrativa 33.469.164/0330-44 

Sesc Poconé 33.469.164/0007-07 

Hotel Sesc Porto Cercado 33.469.164/0006-26 

RPPN 33.469.164/0046-13 

Sesc Serra Azul 33.469.164/0028-31 

 
 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal, após o 

recebimento definitivo do serviço e aprovados os termos da Nota Fiscal. 

17.2 O pagamento da Nota Fiscal, fica condicionado aos critérios de recebimento previstos no Pedido de 

Compra. 

 

18. DA ESTIMATIVA  

Gestão de Manutenção da Frota             

  
Descrição               Qtde de veículos Valor estimado mensal Valor Anual estimado 

1 Frota leve de veículos 23  R$ 22.433,64   R$ 269.203,68  

2 Máquinas e Equipamentos 31  R$ 26.381,30   R$ 316.575,60  

3 Quadricíclos (+ 01 UTV) 21  R$ 7.850,00   R$ 94.200,00  

4 Barcos e motores 18  R$ 2.300,00   R$ 27.600,00  

5 Carrinhos elétricos 6  R$ 1.200,00   R$ 14.400,00  

  Total:    R$ 60.164,94   R$ 721.979,28  

 


