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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – Objeto:  
- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS 
DE SEGURO DA FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE MAÇAMBARA, para atender as necessidades do Município de Maçambara/RS, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas abaixo: 
 

Placa Marca/Modelo Ano/Mod Seguro Casco Franquia R$ 

 IYU 3802 RENAULT/MASTER TCA MICROONIBUS – DIESEL – 10P/130CV 2018/2019 Total 100% FIPE 4.000,00 

IYA 5876 CHEVROLET/SPIN 1.8 LTZ – ALCOOL/GASOLINA – 7P/111CV 2016/2017 Total 100% FIPE 2.000,00 

IWP 7781 FIAT/STRADA WORKING CE – ALCOOL/GASOLINA – 86CV 2015/2016 Total 100% FIPE 1.500,00 

IWP 5507 CHEVROLET/S10 LS FD2 – ALCOOL/GASOLINA – 147CV 2015/2015 Total 100% FIPE 3.000,00 

IYD 9109 CHEVROLET/ONIX JOYE – ALCOOL/GASOLINA – 5P/80CV 2017/2018 Total 100% FIPE 1.500,00 

IYA 9220 FIAT/UNO WAY 1.0 – ALCOOL/GASOLINA – 5P/77CV 2017/2018 Total 100% FIPE 1.500,00 

IYA 9206 FIAT/UNO WAY 1.0 – ALCOOL/GASOLINA – 5P/77CV 2017/2018 Total 100% FIPE 1.500,00 

IXL 1849 FIAT/UNO WAY 1.0 – ALCOOL/GASOLINA – 5P/75CV 2016/2016 Total 100% FIPE 1.500,00 

IWC 6940 CHEVROLET/SPIN 1.8 LTZ – ALCOOL/GASOLINA – 7P/108CV 2014/2015 Total 100% FIPE 2.000,00 

IVY 0527 FIAT/DUCATO MC TCA AMBULÂNCIA – DIESEL – 120CV 2014/2014 Total 100% FIPE 4.000,00 

IVR 0944 FIAT/DUCATO MC TCA MICROONIBUS – DIESEL – 16P/127CV 2014/2014 Total 100% FIPE 4.000,00 

IYV 8256 FIAT/UNO ATRACTIVE 1.0 – ALCOOL/GASOLINA – 5P/75CV 2018/2019 Total 100% FIPE 1.500,00 

IYS 3410 CHEVROLET/PRISMA JOYE – ALCOOL/GASOLINA – 5P/80CV  2018/2018 Total 100% FIPE 1.500,00 

IYS 5943 FIAT/STRADA HD WK CE – ALCOOL/GASOLINA – 88CV 2018/2018 Total 100% FIPE 1.500,00 

IYS 4202 CHERVOLET/ONIX JOYE – ALCOOL/GASOLINA – 5P/80CV 2018/2018 Total 100% FIPE 1.500,00 

IYS 5586 FIAT/STRADA HD WK CD – ALCOOL/GASOLINA – 88CV 2018/2019 Total 100% FIPE 1.500,00 

IYR 4648 FIAT/SIENA ATRACT 1.0 – ALCOOL/GASOLINA – 5P/75CV 2018/2018 Total 100% FIPE 1.500,00 

IZF 1E99 PEUGEOT PART MARIMAR AMBULÂNCIA – ALCOOL/GASOLINA – 122CV 2018/2019 Total 100% FIPE 2.500,00 

IZM 6A89 MB/SPRINT RONTAN AMBULÂNCIA – DIESEL – 146CV 2019/2019 Total 100% FIPE 4.000,00 

 

2 – Justificativa: 
- Justifica-se a necessidade do serviço, pois, a frota de veículos está em uso constante pelas secretarias do poder executivo estando exposto a riscos de trânsito 
como colisões, roubo, incêndio, danos por fenômenos da natureza, etc... 
 

3 - Fundamento Legal: 
- A contratação na Administração Pública para execução de serviços deverá obedecer ao disposto na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações e, no que couber com a Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto Federal nº. 5450/2005, Decreto Federal nº. 7.892/2013, 
Decretos Municipais nº. 90 e. 91, de 31 de maio de 2006, suas alterações e demais normas pertinentes. 
 
4 - Cronograma de execução: 
- As apólices deverão ser entregues no prazo máximo de 10(dez) dias após a emissão do empenho. 
- Vigência da apólice deverá ser de 01(um) ano a contar da data de emissão da mesma. Contratação pelo período de 12 meses podendo ser prorrogada, 
conforme art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, caso haja interesse das partes e mediante termo aditivo. 
- O reajuste será anual, conforme atos, normas e critérios baixados pelo Ministério da Fazenda, podendo ser reduzido o prazo por ato do Presidente da 
República. O índice de correção adotado será o IGP-M (Fundação Getúlio Vargas). 
 
5 - Valor estimado e pagamento contratual: 
- O valor de referência será de R$ 36.929,80, calculado pela media aritmética dos valores de mercado conforme termo de referência e será efetuado em 
uma única parcela, em até 07 (sete) dias após a apresentação da apólice e liberação pela Secretária da Administração e com os valores das respectivas 
apólices. 
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6 – Das garantias básicas do seguro: 
- A Seguradora deverá cobrir todos os riscos derivados da circulação do veículo segurado, as despesas indispensáveis ao salvamento e transporte do 
veículo até a oficina ou local adequado mais próximo do acidente, com guincho com quilometragem ilimitada, e as indenizações ou prestação de serviços 
correspondentes a cada uma das coberturas do seguro, conforme abaixo:  
- Roubo ou furto total, bem como os danos causados pela tentativa de roubo ou furto; 
- Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento, ainda que com veículos do próprio Município, e capotamento; 
- Incêndio e explosão, inclusive os causados por atos danosos praticados de forma isolada e eventual por terceiros; 
- Queda em precipícios ou pontes e queda de agentes externos sobre o veículo; 
- Acidente durante o transporte do veículo por transportador apropriado;  
- Submersão total ou parcial em água doce proveniente de enchentes ou inundações, inclusive quando guardado em subsolo; 
- Granizo, furacão ou terremotos; 
- Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto esteve em poder de terceiros;  
- Cobertura de vidros completos (dianteiros, traseiros, laterais, faróis, lanternas e retrovisores) franquia máxima: R$ 100,00 (cem reais); 
- Assistência dia e noite (24 horas) com socorro mecânico e guincho com km livre; 
- Para TODOS os veículos deverá ser providenciado o transporte imediato do motorista e dos passageiros para a cidade de origem ou destino, conforme 
o interesse do Contratante; 
- Carro reserva período mínimo de 10 (dez dias) com km livre (poderá ser veículo de passeio, modelo 1.0, c/ar condicionado, capacidade 05(cinco) 
lugares). 

 

5.  Da cobertura: 

- O Seguro deverá prever um valor de indenização por danos materiais ou corporais e indenização por morte ou invalidez causada a terceiros pelo 

veículo segurado, com valores indenizatórios conforme segue:  

 Coberturas   

 Casco - Colisão, incêndio, roubo e furto. 100 % FIPE 

 Danos materiais a terceiros R$ 100.000,00 

 Danos corporais a terceiros R$ 100.000,00 

 Danos morais R$ 10.000,00 

 Acidente pessoal por passageiro (morte e invalidez) R$ 10.000,00 

 Assistência 24 horas Com socorro mecânico e guincho com km livre 

 
6 - DA FRANQUIA:  
- A franquia não será objeto de classificação das propostas, que serão avaliadas exclusivamente em função dos preços propostos (prêmio);  
- Os valores das franquias não poderão exceder os limites máximos previstos nesta planilha do item 1 do termo de referência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


