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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 locação de veículos tipo carro de passeio, SUV, Furgão de pequeno porte e caminhonetes 4x4, 

no formato de Gestão de Frotas. 

 

  2. JUSTIFICATIVA 

2.1 O Polo Socioambiental Sesc Pantanal possui 09 (nove) unidades em diferentes localizações, atuando no 

Cerrado e Pantanal, desse modo, para continuidade das ações e desenvolvimento de novas, o trabalho de 

logística é importantíssimo, portanto, nesse contexto a contratação do sistema de locação de veículos sem 

motoristas através da Gestão de Frotas se mostra necessária. 

  

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

3.1. Descrição dos veículos:  

 

 

3.1.1 Detalhes dos itens 

 

 3.1.1.1 – Hatch - 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluído motorista), motor 

apto a utilizar álcool e/ou gasolina, motor de 1.4 litros ou superior, transmissão manual, tração dianteira 4x2, 

freios ABS, rodas de liga leve de aro 13 ou 14” inclusive estepe com ar-condicionado, vidros e travas elétricas, 

direção elétrica ou hidráulica, sistema de som e navegador GPS, com seguro completo e equipado com todos 

os itens de segurança exigidos pela legislação na ocasião de cada locação. Modelos sugeridos: Argo, Onix, 

Hb20. 

 3.1.1.2 – SUV - 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluído motorista), motor 

apto a utilizar álcool e/ou gasolina, motor de 1.6, 1.8 e 2.0, transmissão automática de 06 (seis) velocidades a 

frente e 01 (uma) a ré, tração dianteira 4x2, freios ABS, rodas de liga leve de aro 16 ou 17” inclusive estepe, 

com ar-condicionado, vidros e travas elétricas, direção elétrica ou hidráulica, sistema de som e navegador GPS, 

com seguro completo e equipado com todos os itens de segurança exigidos pela legislação na ocasião de cada 

locação. Modelos sugeridos: Duster, Ecosport. 

 3.1.1.3 – Minivan - 04 (quatro) portas, capacidade para 07 (sete) passageiros (incluído motorista), 

motor apto a utilizar álcool e/ou gasolina, motor de 1.3 turbo, 1.5, 1.6, transmissão manual de 05 (cinco) 

velocidades a frente e 01 (uma) a ré, tração dianteira 4x2, freios ABS, rodas de liga leve de aro 16” inclusive 

estepe com ar-condicionado, vidros e travas elétricas, direção elétrica ou hidráulica, sistema de som e 

navegador GPS, com seguro completo e equipado com todos os itens de segurança exigidos pela legislação na 

ocasião de cada locação. Modelos sugeridos: Doblo, Spin. 



3.1.1.4 – Caminhonete 4x4 - 04 (quatro) portas, cabine dupla, capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluído 

motorista), Diesel, motor de 2.3, 2.5 ou 2.8 litros, tração 4x4, sistema antiderrapagem, transmissão automática 

de 06 velocidades à frente e 01 (uma) a ré, injeção eletrônica, freios ABS, rodas de liga leve 16, 17 ou 18”, 

inclusive estepe, grade protetora do motor/cárter, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, direção elétrica 

ou hidráulica, sistema de som e navegador GPS, com seguro completo e equipado com todos os itens de 

segurança exigidos pela legislação na ocasião de cada locação. Modelos sugeridos: L200, Hilux, Ranger. 

3.2. O contrato se dará pelo regime de diárias, com quilometragem mensal de 5.000 km para as caminhonetes 

e 4.000km (Hatch, SUV, Minivan), observados os detalhamentos técnicos e operacionais, especificações e 

condições constantes deste Termo de Referência. 

3.3. Veículos com no máximo 03 (três) anos de fabricação. 

3.4. Quilometragem mensal estimada em 4.000 para os carros de passeios, SUV; Minivan e 5.000km para as 
Caminhonetes. 
 
3.5. Todos os veículos deverão ser da cor branca. 
 
 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. Entregar os veículos objeto deste termo em até 15 (quinze dias) horas contadas da assinatura do contrato. 

4.2 Disponibilizar os veículos dentro das especificações contidas neste Termo de Referência e conforme as 

especificações discriminadas em sua proposta, segurados, licenciados, sem pendências tributárias, em 

perfeitas condições de utilização, conservação, trafegabilidade, funcionamento e segurança, obedecendo a 

todas as exigências estabelecidas pelas legislações de trânsito e ambiental. 

4.3 O seguro deverá possuir, no mínimo, proteção total com franquia de acordo com valores praticado pelas 

seguradoras, nos casos de colisão furto ou incêndio ou perda total; e proteção total contra terceiros de no 

mínimo R$ 100.000,00 para danos materiais e pessoais, sem franquia. 

4.4. A CONTRATADA deverá entregar cópia da apólice ou original prova inequívoca da efetivação do seguro à 

CONTRATANTE no ato de entrega dos veículos. 

4.5. Responsabilizar-se por todas as despesas dos veículos utilizados na execução dos serviços, tais como 

licenciamento, seguro total, manutenção e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora 

contratados, inclusive acidente, para o que os veículos deverão estar segurados. 

4.6. Manter todas as condições jurídicas, bem como as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Edital durante todo o período da contratação, devendo comunicar à CONTRATANTE, qualquer alteração que 

possa comprometer a manutenção do contrato. 

4.7. Manter os dados cadastrais atualizados junto à CONTRATANTE. 

4.8. Cientificar imediatamente e por escrito ao Polo Socioambiental Sesc Pantanal sobre qualquer 

anormalidade que verificar na execução do objeto contratual. 

4.9. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às indagações sobre a 

execução do objeto contratual. 



4.10. Emitir Nota Fiscal/Fatura, relativa à prestação do serviço, contendo todos os dados necessários ao seu 

pagamento. 

4.11. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, as eventuais falhas na execução dos serviços fora 

das especificações. 

4.12. Disponibilizar à CONTRATANTE os contatos (telefone, e-mail, etc.) dos responsáveis pela execução dos 

serviços e de seu preposto. 

4.13. Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

4.14. Disponibilizar veículos devidamente adesivados conforme validação e autorização prévia do Polo 

Socioambiental Sesc Pantanal. 

4.15. Manter em todo período da vigência contratual, veículos com no máximo 03 anos de fabricação. 

4.16. Caso os veículos apresentarem algum problema mecânico, elétrico ou eletrônico, providenciar a 

substituição dentro do prazo máximo de 24 horas, por veículo similar. 

4.17. A CONTRATADA deverá substituir o veículo que for recolhido para manutenção, por outro com as 

mesmas características, inclusive cor, permanecendo disponível às necessidades do CONTRATANTE. 

4.18. A substituição dos veículos deverá ser comunicada ao CONTRATANTE, com no mínimo 48 horas de 

antecedência afim de programação, salvo nos casos de manutenção imediata imprevista. 

 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as informações necessárias à boa execução do objeto da 

contratação e designar um representante seu para acompanhar o contrato e para dirimir eventuais dúvidas 

a ele vinculadas. 

5.2. Efetuar o devido pagamento dos serviços prestados e nas condições pactuadas; 

5.3. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou 

desconformidade verificada na execução do contrato, assinalando lhe prazo para que a regularize sob pena 

de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas. 

5.4. Proceder vistoria nos veículos locados, informado à CONTRATADA sobre as não conformidades 

eventualmente identificadas, não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

situação regular dos veículos na ocasião da entrega à CONTRATANTE; 

5.5. Arcar com todas as despesas de combustível, pedágios e estacionamentos (quando houver), no que 

tange a locação do veículo. 

5.6. Fornecer a CONTRATADA todas as informações referentes a adesivagem dos veículos; 

 

4. DO LOCAL E DA ENTREGA 
 
4.1 O veículo deverá ser entregue na Base Administrativa, localizada na avenida Filinto Muller, nº 218, bairro 
Jardim Aeroporto, cidade de Várzea Grande-MT, devidamente documentado conforme legislação de trânsito.  
 



4.2 O prazo máximo para entrega dos veículos será de 15 (quinze) dias a contar da data da assinatura do 
contrato. 
 
 

5. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
5.1 A CONTRATADA deverá manter um preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-
la administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração de que 
deverá constar o nome completo, e os dados relacionados à sua qualificação profissional. 
 
5.2. Durante o período de vigência, a relação contratual será acompanhada pela equipe administrativa da Área 
de Transportes e Serviços do PSA, sob responsabilidade do Coordenador da respectiva área. 
 

5.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o 

fiscal do contrato dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias 

para solução das falhas apontadas. 

 
5.4. O fiscal do contrato fará o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao 
fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 
 
5.5. A fiscalização de que trata os itens anteriores não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 
por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto. 
 
 
6. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
6.1 O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses; 
 
 

7. DO FATURAMENTO  

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

 
 
 
7.2. A distribuição dos veículos se dará conforme a planilha abaixo: 
 
 

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

Faturamento



 
 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal. 

8.2 O pagamento da Nota Fiscal, fica condicionado aos critérios de recebimento previstos na Ordem de 

Compra. 

 8.3 O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente mantida pelo FORNECEDOR em uma 

agência do Banco do Brasil ou em outro banco/agência/conta indicado pelo FORNECEDOR, ficando sua 

liberação condicionada à total observância da Ordem de Compra.   

 

Qtde Tipo Unidade

1 Hatch

1 SUV

1 Minivan

2 Caminhonete 4X4

2 Caminhonete 4X4 PSSA

2 Caminhonete 4X4 RPPN

1 Caminhonete 4X4 HSPC

1 Caminhonete 4X4 PSBP

1 Caminhonete 4X4 Sesc Poconé

Distribuição dos veículos ao PSA

Base


