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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Aprovo o presente Termo de Referência, conforme 
previsto na legislação, tendo em vista que o mesmo 
foi elaborado de forma conveniente e oportuna para 
atender a demanda desta Defensoria Pública do 
Estado. 

 

 

Aracaju/SE, 23 junho de 2022. 

 

 

JOSÉ LEÓ DE CARVALHO NETO 
Defensor Público-Geral 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de serviço de 
locação de veículos com motorista para a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, conforme 
condições, quantidades, exigências e especificações técnicas detalhadas constantes neste 
instrumento. 

ITEM OBJETO UND QTD 

01 

Veículo tipo sedan, 04 portas, com motorista, zero km, ano de 
fabricação e modelo 2022/2022 ou superior, cor preta, com potência 
igual ou superior a 150 cavalos, classificado como "grande" na 
tabela do programa brasileiro de etiquetagem/eficiência energética 
do INMETRO, movido a gasolina ou flex (gasolina e álcool 
combustível), ar condicionado, mínimo de 04 airbags, freio a disco 
nas 4 rodas, direção assistida (elétrica, hidráulica ou eletro-
hidráulica), câmbio de operação automática (automático epicíclico, 
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cvt ou automatizado), vidros e travas elétricas, película nos vidros 
laterais e traseiros em conformidade com o CONATRAN, travas 
elétricas, sistema multimídia. 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Defensoria Pública do Estado justifica a necessidade da locação de 
veículos, visando atingir as metas pretendidas por sua administração, que busca 
fundamentalmente o planejamento juntamente com sua unidade de atendimento, bem como 
fóruns da capital e interior, além de diversos compromissos institucionais. Assim, para que 
possa priorizar melhor a forma de atender as necessidades laborais de transporte institucional 
dos seus dirigentes. 

2.2. A DPE/SE possui em vigência uma contratação com semelhante objeto 
(Contrato Centralizado n° 29/2019 - SEAD), no entanto o prazo de vigência do termo encerra-
se no dia 08 de agosto de 2022, sem que, contudo, houvesse manifestação formal da empresa 
no que interesse na renovação contratual.  

2.3. Destarte, ressalta-se a necessidade de iniciar processo licitatório para 
contratação de serviço de locação de veículos com motorista, para que não haja 
descontinuidade na sua prestação, conforme as recomendações contidas neste instrumento. 

3. DA CLASSIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

3.1. Trata-se de serviço comum, de caráter continuado, a ser contratado mediante 
licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. Não haverá franquia de quilometragem, todos os veículos terão 
quilometragem livre. 

3.3. Os veículos serão locados sob o regime de fretamento contínuo. 

3.4. Os veículos serão identificados com a marca e logotipo da Defensoria 
Pública do Estado de Sergipe, verificadas as normas vigentes para tal, sendo os custos dessa 
ação pagos pela CONTRATANTE. 

3.5. DA JORNADA DE TRABALHO 
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3.5.1. Os motoristas terão uma jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, no 
período das 07:00 às l7:00 horas, com intervalo de 02 (duas) horas diárias, não excedendo a 
44 (quarenta e quatro) horas semanais; 

3.5.2. Quando as atividades excederem a jornada de trabalho diária de 08 (oito) 
horas não ultrapassando o máximo de 10 (dez horas diárias), desde que seja comprovada que 
essa eventualidade tenha ocorrido em razão de serviços solicitados pela CONTRATANTE, a 
CONTRATADA poderá requisitar o pagamento das horas-extras devidas, conforme valores e 
condições estabelecidos na legislação trabalhista vigente, quando os serviços forem 
devidamente atestados pelo Órgão/Entidade Contratante, ou converter as 02 (duas) horas 
excedentes em banco de horas. 

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, contados da 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes por iguais e sucessivos 
períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 57, II da Lei nº. 8.666/93 e 
posteriores alterações, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Compete à CONTRATANTE: 

5.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

5.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado; 

5.1.3. Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços, nos termos do art. 67 da 
Lei nº 8.666/93; 

5.1.4. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou irregularidades observadas; 
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5.1.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, 
consideradas de natureza grave. 

5.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido no 
contrato. 

5.1.7. No ato da devolução do veículo, a CONTRATANTE deverá devolvê-lo com 
o tanque cheio. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Compete à CONTRATADA: 

6.1.1. Executar o serviço objeto deste Termo de Referência em estrito acordo com 
as disposições e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a 
seguir: 

6.1.2. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível e/ou 
penal, relacionadas aos serviços; 

6.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação do Edital; 

6.1.5. Designar preposto para atender aos chamados e exigências da 
CONTRATANTE; 

6.1.5.1. Seu preposto será informado quanto à necessidade de acatar as orientações 
da Defensoria, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e 
Medicina do Trabalho; 

6.1.6. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Defensoria Pública do 
Estado de Sergipe ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos 
serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE; 
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6.1.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, 
quando da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

6.1.8. Comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

6.1.9. Apresentar, mensalmente, ou em outra periodicidade conforme o caso, as 
informações e/ou as Notas Fiscais/Faturas; 

6.1.10. Disponibilizar os veículos de acordo com o prazo de 05 (cinco) úteis dias 
para o início da prestação dos serviços de locação sob o regime de fretamento contínuo, 
contados a partir da solicitação formal da CONTRATANTE. 

6.1.10.1. Esse prazo poderá ser estendido, caso haja uma justificativa formal e esta 
for aceita pela CONTRATANTE. 

6.1.10.2. Os veículos deverão estar com o tanque cheio (completo) no ato da entrega 
e/ou recebimento; 

6.1.11. Observar as normas relativas à segurança de tráfego, de segurança e 
conforto de dignitário, bem como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviário; 

6.1.12. Arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes, lavagem de 
veículos e demais suprimentos necessários ao fiel cumprimento do objeto do contrato; 

6.1.13. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa 
técnica e de acordo com as especificações do fabricante, mantendo os veículos em perfeitas 
condições de segurança, limpeza e higiene; 

6.1.14. Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo 
de abalroamento, reparos mecânicos, má conservação, sem condições de segurança, higiene 
ou limpeza, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, a partir do recebimento da notificação; 

6.1.14.1. A CONTRATANTE poderá inspecionar regularmente os veículos e, se 
constatar alguma irregularidade, notificará a CONTRATADA; 

6.1.15. Fazer seguro dos veículos e manter as apólices vigentes, contra ações de 
terceiros, incêndio, roubo, furto, danos pessoais e qualquer outro meio de proteção que se 
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fizer necessário; 

6.1.16. Apresentar à CONTRATANTE, quando exigido comprovante de 
pagamento de apólices de seguro completo, contra terceiros e de danos pessoais, a serviço da 
CONTRATANTE, por força de contrato; 

6.1.17. Permitir que a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, às suas custas, 
proceda à identificação do veículo com a marca e o logotipo da instituição; 

6.1.18. Apresentar comprovante de pagamento e regularidade de IPVA, para os 
veículos locados; 

6.1.18.1. Os veículos deverão ser trocados por novos, nas mesmas condições 
inicialmente dispostas para contratação, assim que completarem 2 (dois) anos de uso ou 
alcançar a marca de 100.000 Km (cem mil quilômetros) percorridos, o que ocorrer primeiro; 

6.1.18.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos no Termo de Referência, não transfere à Administração do CONTRATANTE, a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual 
a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE. 

6.2. Compete ainda à CONTRATADA: 

6.2.1. Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as determinações 
do Decreto-Lei nº 5.455/43 (CLT), especialmente ao que tange a Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho; 

6.2.2. Comprovar formação técnica e específica dos motoristas dos veículos, 
através da habilitação pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de trânsito 
regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN; 

6.2.3. Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão prestar os 
serviços, encaminhando-os a CONTRATANTE, com assentamento funcional devidamente 
registrado nas carteiras de trabalho, com experiência mínima de 1 (um) ano na função; 

6.2.4. Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a jornada de 
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trabalho; 

6.2.5.  Providenciar treinamento/cursos necessários para garantir a execução dos 
trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados; 

6.2.6. Efetuar a substituição do motorista, de imediato, em eventual ausência; 

6.2.7. Comunicar à CONTRATANTE, quando da transferência, retirada e/ou 
substituição de motoristas dos itinerários ou dos serviços; 

6.2.7.1. É vedada a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);  

6.2.8. Manter controle de frequência e pontualidade de seus empregados; 

6.2.9. Fornecer uniformes completos adequados para o desenvolvimento das 
atividades, submetidos previamente à aprovação da CONTRATANTE. Os custos dos 
uniformes não poderão ser repassados aos seus empregados; 

6.2.10. Fornecer Vale Refeição e Vale Transporte aos seus empregados, observado 
o princípio da razoabilidade para esses benefícios, de acordo com a legislação trabalhista 
vigente; 

6.2.11. Promover o afastamento do empregado que cometer falta disciplinar 
qualificada como de natureza grave, providenciando de imediato a sua substituição; 

6.2.12. Atender, de imediato, as solicitações da CONTRATANTE quanto às 
substituições de empregados não qualificados para a prestação dos serviços; 

6.2.13. Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito quando o motorista do 
veículo for funcionário da empresa; 

6.2.14. Disponibilizar veículos e empregados em quantidade necessária para 
garantir a prestação dos serviços nos horários contratados, obedecidas às disposições da 
legislação trabalhista vigente; 

6.2.15. Apresentar à CONTRATANTE, quando exigido comprovante de 
pagamento de salários, apólices de seguro completo e apólices de seguros contra acidente de 
trabalho, bem como quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos 
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seus empregados que estejam ou tenham estado a serviço da CONTRATANTE, por força 
deste contrato; 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original, sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 
contrato, não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração à continuidade do contrato. 

9. DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização e o acompanhamento serão em conformidade com Portaria, 
que designará servidor para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato; 

9.2. A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade 
da execução do contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados 
para garantir a qualidade desejada; 

9.3. A CONTRATADA designará formalmente o preposto da empresa, antes do 
início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à 
execução do objeto contratado; 

9.4. A CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a 
indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a CONTRATADA 
designará outro para o exercício da atividade; 

9.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
ainda que resultante de imperfeições técnicas e vícios redibitórios e na ocorrência destes, não 
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais em 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993;  
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9.6. O representante da Defensoria, através do setor de transporte, anotará em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

10. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

10.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, com alterações 
posteriores, os objetos deste Termo de Referência, serão recebidos da seguinte forma: 

10.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 02 (dois) dias úteis da 
comunicação escrita do CONTRATADO; 

10.1.2.  Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da lei nº 8.666/93; 

10.2. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços foram 
executados em desacordo com a correspondente proposta de preços, fora das especificações 
fixadas ou incompletas, depois da licitante vencedora ter sido regularmente notificada, este 
terá o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias corridos para realizá-los, desta vez, dentro das 
referidas especificações. 

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Termo de Referência, não exclui a 
responsabilidade da licitante vencedora quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados 
quando da sua normal utilização pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe, nos termos do 
Código de Defesa do Consumidor; 

10.4. Os serviços executados em desacordo com o estipulado no contrato serão 
rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso; 

10.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 
contrato. 

11. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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11.1. A licitante vencedora deverá apresentar, mensalmente, após a execução dos 
serviços objeto deste Termo de Referência nota fiscal/fatura emitida e entregue no setor 
competente da Defensoria, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada dos seguintes 
documentos: 

11.1.1. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 

11.1.2. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, do domicílio sede da licitante vencedora; 

11.1.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 
12.440, de 7 de julho de 2011. 

11.2. O pagamento será efetuado pela Defensoria no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios; 

11.3. O atesto da fatura para pagamento, correspondente à prestação dos serviços, 
caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim; 

11.4. No ato do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar 
toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

11.5. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do item 11.1, a 
CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA abrindo prazo para que a mesma 
regularize a documentação, sob pena de aplicação das sanções contratuais e legais cabíveis 
previstas no edital.  

11.6. Se houver erro na Nota Fiscal/Fatura, ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, a CONTRATANTE 
comunicará o fato à CONTRATADA abrindo prazo para que a mesma regularize a 
documentação, sem deixar de efetuar proporcionalmente os pagamentos contratualmente 
aventados em favor da CONTRATADA que se encontre impedida de apresentar a prova de 
regularidade, sem prejuízo da aplicação de outras sanções contratuais e legais cabíveis; 

11.7. Se houver o descumprimento do item anterior o pagamento ficará 
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, nesta hipótese, o 
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prazo para o pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

11.8. Não haverá pagamento adicional pela CONTRATANTE à CONTRATADA 
em razão do cumprimento das obrigações previstas neste item. 

11.9.  O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, 
não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não 
manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, 
previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 
80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.10. A Defensoria poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes as multas ou indenizações devidas pela licitante, nos termos deste Termo de 
Referência, da licitação e do Contrato. 

11.11. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma, para tanto, fica condicionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo 
adimplemento da parcela, será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE. 

11.13. O pagamento dos serviços sujeitar-se-á à efetiva prestação destes, isto é, a 
Administração não está obrigada ao pagamento do valor integral mensal caso os serviços não 
sejam também prestados em sua totalidade, de modo que a Administração poderá pagar 
frações do valor mensal de acordo com os serviços prestados e em observância à carga horária 
destes. 

12. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO 

12.1. Veículo: 

12.1.1. tipo sedan; 
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12.1.2. 04 portas; 

12.1.3. com motorista; 

12.1.4. zero km; 

12.1.5. ano de fabricação e modelo 2022/2022 ou superior; 

12.1.6. cor preta; 

12.1.7. potência igual ou superior a 150 cavalos; 

12.1.8. classificado como "grande" na tabela do programa brasileiro de 
etiquetagem/eficiência energética do INMETRO; 

12.1.9. movido a gasolina ou flex (gasolina e álcool combustível); 

12.1.10. ar condicionado; 

12.1.11. mínimo de 04 airbags; 

12.1.12. freio a disco nas 4 rodas; 

12.1.13. direção assistida (elétrica, hidráulica ou eletro-hidráulica); 

12.1.14. câmbio de operação automática (automático epicíclico, cvt ou 
automatizado); 

12.1.15. vidros e travas elétricas; 

12.1.16. película nos vidros laterais e traseiros em conformidade com o 
CONATRAN; 

12.1.17. sistema multimídia. 

13. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1. Nos procedimentos para manutenção preventiva e corretiva, a 
CONTRATADA deverá: 
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13.1.1. Repor de todas as peças e material que se fizerem necessários para execução 
dos serviços; 

13.1.2. Limpar, regular, ajustar e lubrificar as peças e realizar testes em condições 
normais de uso de todas as partes dos veículos; 

13.1.3. Substituir e/ou consertar todas as peças que apresentarem defeito e desgaste 
pelo uso normal; 

13.1.4. Refazer o serviço que apresentar qualquer tipo de defeito ou que tiver sido 
executado fora das especificações técnicas; 

13.1.5. Emitir relatório de assistência prestada, a ser assinado por representante da 
CONTRATADA, ao término do serviço, tanto na manutenção preventiva como na 
manutenção corretiva; 

13.1.6. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão realizados pela 
empresa vencedora. 

13.2. É terminantemente proibida a instalação pela licitante vencedora de peças 
usadas, recondicionadas ou similares. 

13.3. Na manutenção preventiva e na manutenção corretiva, o representante da 
empresa, depois de concluído o serviço, emitirá um cartão de manutenção ou documento 
semelhante, em duas vias, em que fiquem registrados os serviços efetuados e as peças 
substituídas, se houver e entregará uma via para a DPE/SE; 

13.4. Os serviços prestados pela licitante vencedora deverão ser realizados dentro 
do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, por meio de mão de obra técnica 
especializada. 

 
Aracaju, 23 junho de 2022. 
 
 
 

CARLOS ROBERTO BATISTA DOS SANTOS 
Setor de Transportes 


