ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1) OBJETO: A presente licitação tem por objeto a prestação de serviço de
locação de 1(um) veículo, modelo sedan, preferencialmente de fabricação
nacional, sem condutor e quilometragem livre, objetivando o deslocamento
dos empregados da EMPTS, para o exercício de suas atribuições
estatutárias e legais.

2) QUANTIDADE: Anexo II – Descritivo do Veículo e Quantidade

3) ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto a
prestação de serviço de locação de 1(um) veículo, modelo sedan,
preferencialmente de fabricação nacional, sem condutor e quilometragem
livre, objetivando o deslocamento dos empregados da EMPTS, para o
exercício de suas atribuições estatutárias e legais, por 12 meses, onde:

a) O veículo acima deve observar as normas relativas à segurança de
viagem, bem como cumprir toda legislação de trânsito e de tráfego
rodoviário, aplicável para execução do objeto licitado;
b) Possuir documentação do seguro do veículo, válida e atualizada;
c) Possuir seguro de vida para os passageiros contra acidentes, com
cobertura total, para morte, invalidez e diário hospitalar;
d) Dispor de veículo extra para imediata substituição e efetivação do
serviço, em caso de defeito mecânico ou outros que por ventura possam
ocorrer, com ou sem culpa do condutor;
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e) Entregar o veículo de acordo com as especificações do fabricante e em
perfeitas condições de segurança, higiene e limpeza;
f) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização do
veículo, como troca de óleo e reparos mecânicos necessários à sua
manutenção, com exceção do abastecimento do combustível.

4) MANUTENÇÃO:
4.1 – DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA:
a) A responsabilidade pela manutenção preventiva do veículo, objeto da
contração, será da contratada, devendo ser realizada na periodicidade e nas
frequências recomendadas pelas respectivas montadoras e constantes no
manual do proprietário do veículo.

4.2- DA MANUTENÇÃO CORRETIVA:
a) deverá ocorrer sempre que necessário, substituição de um componente
do veículo por desgaste ou por quebra do mesmo.
b) A contratada deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes
e avarias, mantendo para isso seguro com cobertura total contra colisão,
incêndio, roubo e terceiros.
c) A contratada deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelo
veículo ora locado, desobrigando a contratante de qualquer ônus, encargos,
deveres e responsabilidade por defeitos, vícios aparentes ou ocultos, ou
funcionamento insatisfatório do aludido bem e acidente não coberto pelo
seguro citado neste item.
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5) VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: Conforme orçamentos.

6) JUSTIFICATIVA: A presente licitação tem por objeto a prestação de serviço
de locação de 1(um) veículo, modelo sedan, preferencialmente de fabricação
nacional, sem condutor e quilometragem livre, objetivando o deslocamento
dos empregados da EMPTS para o exercício de suas atribuições estatutárias
e legais, por 12 meses.

7) PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato, após ordem de início de serviço, sendo
o contrato pelo prazo de 12 (doze) meses.

8) GARANTIA: Substituir mediante notificação o objeto da licitação quando não
obedecer às condições de qualidade ou estiver em desacordo com o Edital
e caso deixe de prestar o serviço por razões que ela der causa, fica a EMPTS
no direito de contratá-lo de qualquer outra empresa por conta exclusiva da
licitante vendedora, obrigando-a a cobrir todas as despesas não somente do
o objeto como de outras decorrentes de sua inadimplência.

9) CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço.

10) LOCAL DE EXECUÇÃO: O veículo será utilizado de acordo com a
necessidade e conveniência da Empresa Municipal Parque Tecnológico de
Sorocaba.

ROBERTO FREITAS
Presidente da EMPTS
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