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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Considerando que a Secretaria de Saúde de Moreno – PE não dispõe de frota própria de veículos 

em função da relação custo/benefício não se mostrar vantajosa. 

Considerando, no entanto, que diversas atividades da Secretaria de Saúde necessitam de 

transporte ágil e rápido dos pro de saúde e de empregados para a execução e viabilização de sua 

logística, e, consequentemente, dependem do uso de veículo para tal. 

Considerando ainda que os profissionais de saúde, com a crescente demanda da vacinação e 

retirada de vacina no centro de distribuição, têm seus trabalhos prejudicados/inviabilizados 

quando se valem de transporte público e táxi para a sua realização. 

A contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, 

proporciona maior agilidade aos trabalhos, e, consequentemente, o atingimento das metas 

estabelecidas no planejamento do Conselho de Saúde. 

1. DO OBJETO 

1.1. REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

AUTOMÓVEIS. 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

2.1. Descrição dos veículos: Veículo tipo automóvel de passeio, hatchback, na cor branca,  

04 (quatro) portas,  Ano de fabricação 2021, modelo 2022, 0KM, SEM USO capacidade para 05 

(cinco) passageiros (incluído motorista), motor apto a utilizar álcool e/ou gasolina, motor de 1.4 

litros ou superior, 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.. 

2.2 VEÍCULO AUTOMOTOR – ANO mínimo 2022 - ZERO KM - SEM USO - MODELO 

PICK UP ( PICAPE ) - CABINE DUPLA - Ano de fabricação 2021, modelo 2022 - Carroceria 

modelo pick-up, cabine dupla - Com 4 portas - Capacidade de 5 passageiros, - Cor branca - - 

Motorização 1.6, mínimo de 120 cavalos, 16 válvula – disel  - Câmbio manual de 5 ou 6 

marchas à frente e 01 à ré - Direção hidráulica ou elétrica - Ar condicionado de fábrica - Vidros 

elétricos - Travas elétricas - Sistema de alarme antifurto - Jogo de tapetes de borracha - Protetor 

de cárter - Sistema de som - Contendo todos os acessórios de Segurança que atendam o Código 

Nacional de Trânsito 

2.3. veículo minivan 07 lugares,  na cor branca,  Ano de fabricação 2021, modelo 2022, 0KM, 

SEM USO, automóvel serviço transporte de passageiro – carroceria: monovolume, standard; 

número lugares: 7 lugares; número porta: 4 portas; potência mínima: 106cv; cilindrada mínima: 
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1747cc; direção: conforme linha de produção; tração: conforme linha de produção; suspensão: 

conforme linha de produção; combustível: flex (gasolina e etanol); acessórios inclusos: ar 

condicionado. 

2.4. veículo, tipo Van, zero quilometragem, ano de fabricação 2021/2022, branca, com 16 

lugares, motor a diesel, turbinado e intercalado, potência mínima de 140cv, com tração traseira, 

volante ajustável, AR CONDICIONADO (QUENTE E FRIO) NA CABINE DO MOTORISTA 

E NO SALÃO DE PASSAGEIROS; * SONORIZAÇÃO COMPOSTA DE RÁDIO 

AM/FM/USB OU MP3 E ALTO FALANTES (CABINE E CARROCERIA); * AIR BAG 

MOTORISTA E ACOMPANHANTE; * DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO; * 

VIDROS ELÉTRICOS; * DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; * PNEUS NOVOS; * 

FREIOS ABS; * ILUMINAÇÃO NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS; * 

TACÓGRAFO DIGITAL; * PORTA MALA; * STRIBO LATERAL MODELO 

PLATAFORMA; * FAROL DE NEBLINA; * PORTA LATERAL DESLIZANTE ELÉTRICA; 

*CÂMARA DIANTEIRA E TRASEIRA; * RODADO SIMPLES; * TAPETES 

EMBORRACHADOS; * DEMAIS ITENS OBRIGATÓRIOS E EXIGIDOS POR LEI; * 

GARANTIA DE 12 MESES, CONTADOS DA DATA DA ENTREGA; * TODAS AS 

ESPECIAÇÕES DEVEM CONSTAR EM CATÁLOGO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO 

OFERTADO, COM ECXEÇÃO DO RÁDIO AM/FM. 

2.5. Características técnicas e operacionais: 

2.5.1. A Locadora deverá dispor de unidades de atendimento para retirada e devolução de 

veículos em Pernambuco, com pelo menos 1 (uma) unidade na RMR. 

2.5.2. Um veículo retirado em uma unidade da Locadora poderá ser entregue em outra unidade 

da Locadora, sem prejuízo nenhum a Secretaria de Saúde. 

2.5.3. O valor de locação se dará por 12 meses, devendo nele estarem inclusos todos os custos 

envolvidos, tais como manutenção, proteção total do carro alugado em caso de roubo, furto, 

colisão e incêndio, com exceção do combustível, que caberá ao contratante. 

2.5.4. A Locadora deverá disponibilizar serviço eletrônico (website - aplicativo) e/ou 

telefônico para a realização das solicitações dos veículos. 

2.5.5. A Locadora deverá disponibilizar serviço de atendimento especializado para os casos de 

pane ou acidente com os veículos locados pela Secretaria de Saúde. 

2.5.6. Os veículos ofertados deverão ter no máximo 2 (dois) anos de uso e estar em perfeito 

estado de conservação e limpeza na ocasião da retirada. 

3. DA EXECUÇÃO DO OBJETO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

3.1.1. Os serviços serão executados essencialmente no Pernambuco. Neste sentido, a 

CONTRATADA deverá, conforme especificado no item 2.5.1, dispor de unidades de 

atendimento nas principais cidades do estado. 

3.1.2. Excepcionalmente, havendo a necessidade da Secretaria de Saúde e caso a 

CONTRATADA disponha de atendimento em outros estados, as locações poderão ser 

solicitadas fora de Pernambuco, desde que nas mesmas condições de serviço e de preço.  

3.2 DISPONIBILIDADE DOS VEÍCULOS LOCADOS 

3.2.1 Todos os veículos objeto desta contratação ficarão à disposição da Secretaria de Saúde de 

Moreno por 24 (vinte e quatro) horas por dia com quilometragem ilimitada, 
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3.2.2. Todos os veículos exclusivos da Secretaria de Saúde de Moreno, para a auxilio das 

atividades das Unidades de Saúde. 

3.2.3. A condição será exclusivamente por locação mensal. 

3.3 SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS: 

3.3.1. Os veículos a substituir, em todas as circunstâncias e serviços, sem qualquer custo 

adicional, os veículos titulares que ficarem imobilizados por problemas técnicos, sinistro e 

quando for necessário não justificado pela a contratada. 

3.3.2. Os veículos- não serão faturados nas faturas mensais como adicionais no caso de por 

problemas técnicos, sinistro e quando for necessário não justificado pela a contratada; 

3.3.3 Os veículos de substituição, obrigatoriamente, atender às mesmas especificações daqueles 

a que se destinam a substituir eventualmente, não podendo de forma alguma apresentar 

especificações inferiores de qualquer tipo. 

3.3.4 Deverá ser substituído no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após o recebimento do 

comunicado expedido pela a Secretaria Municipal de Gestão Saúde/ setor de transporte. 

3.4 ENTREGA DOS VEÍCULOS 

3.4.1. Todos os veículos deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento. 

3.4.2 – Eventuais entregas anteriores a esta data poderão ser realizadas, porém, os veículos 

somente terão seu uso iniciado e correspondente faturamento a partir desta data. 

3.4.3 A Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o setor de transporte emitirá o 

DOCUMENTO DE ENTREGA/RECEBIMENTO individual por veículo, contendo todas as 

especificações, equipamentos exigidos, documentação, disponibilizará do modelo/arte de 

plotagem/ envelopamento de identificação dos veículos. 

 3.4.4 O DOCUMENTO DE ENTREGA/RECEBIMENTO devidamente preenchido pela 

contratada servirá como documento comprobatório da entrega, do recebimento, da inspeção e do 

aceite do veículo. 

3.4.5 Os veículos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, no endereço Rua 

João Fernandes Vieira, 213, Bela vista, Moreno – PE. 

3.4.6 Os materiais utilizados para identificação e envelopamento/plotagem dos veículos deverão 

ser previamente apresentados à Secretaria Municipal de Gestão/ setor de transporte para 

aprovação. O padrão apresentado e aprovado deverá ser mantido por toda a duração do contrato. 

Caso ocorra o desbotamento, descolamento, trincas ou aparecimento de bolhas no material de 

envelopamento/plotagem a contratada deverá efetuar a manutenção imediatamente após ser 

notificada no prazo de 5 (dias) úteis contar do recebimento. 

3.4.7 Cada veículo entregue passará por uma inspeção para verificação das condições exigidas 

na especificação técnica no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados do seu 

recebimento e, após ser vistoriado e cadastrado, será encaminhado ao setor transporte. 

3.4.8 Todos os veículos entregues à Secretaria de Saúde de Moreno no início das locações e/ou 

nas substituições, deverão estar devidamente abastecidos com os tanques cheios. 

3.4.9 Na inspeção de recebimento, inclusive para os veículos reservas, serão vistoriados os 

seguintes 
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itens: 

 a) Documentação de licenciamento, seguro obrigatório e apólice do seguro; 

 b) Motor e parte elétrica (inclusive vidros elétricos, faróis e lanternas); 

 c) Freios, embreagem, câmbio, nível de óleo, nível de água e toda a parte mecânica; 

 d) Pneus, inclusive “estepe” e aros da roda; 

 e) Limpadores de pára-brisa, ar condicionado, espelhos retrovisores direito/esquerdo e interno; 

f) Condições internas do veículo, bancos, carpetes/tapetes e todos os instrumentos e 

componentes para a sua operação; 

g) Cintos de segurança, que deverão estar de acordo com as normas em vigor; 

h) Condições da lataria e pintura boa conservação; 

i) Adesivos conforme a arte que a Secretaria disponibilizará será padrão; 

j) Extintores; 

k) Ferramentas (chave de rodas, macaco) e dispositivos de sinalização (triângulo) fornecidos 

pelo fabricante; 

 l) Acessórios e Equipamentos fornecidos pelo fabricante. 

3.4.10 No ato da inspeção da entrega dos veículos, não deverão estar presentes os kit´s de 

ferramentas originais. 

3.4.11 A contratada deverá apresentar documentos que comprovem a legalidade da posse dos 

veículos. 

3.4.12 No ato da inspeção, caso seja reprovado algum item exigido na especificação técnica, os 

mesmos deverão ser regularizados, dentro do prazo previsto de entrega. 

3.5 SEGURO DOS VEÍCULOS: 

3.5.1 Todos os veículos locados, sem exceção deverão ser segurados contra terceiros. 

3.5.2. A Contratada deverá entregar cópia da apólice ou original de prova inequívoca da 

efetivação do seguro à Secretaria Municipal de Saúde/setor de transporte no ato da entrega 

inicial ou de substituição dos veículos, sendo que a sua não apresentação implicará a rejeição 

dos mesmos e a poderá ser acarretar sanção administrativa a contratada. 

3.5.3 A Contratada deverá providenciar a renovação de seguro de todos os veículos, sob pena de 

arcar com todos os custos de qualquer sinistro, além de não receber o valor dos dias em que o 

veículo permanecer imobilizado nas dependências da Secretaria de Saúde  por falta dessa 

providência, incorrendo ainda nas penalidades contratuais. 

3.5.4 A coberturas mínima do seguro devem ser a seguinte: 

 • Danos Materiais 

3.5.5 Os seguros deverão ser mantidos durante toda a vigência do contrato. 

3.5.6 A Secretaria de Saúde de Moreno, fica isenta de qualquer franquia do seguro dos veículos. 

3.5.7 A Contratada deverá providenciar a renovação de seguro de todos os veículos, sob pena de 

arcar com todos os custos de qualquer sinistro, além de não receber o valor dos dias em que o 
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veículo permanecer imobilizado nas dependências da Prefeitura Municipal ou da secretaria 

demandante por falta dessa providência, incorrendo ainda nas penalidades contratuais. 

3.6 LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS 

3.6.1 A contratada estará sujeita, no que couber, aos efeitos das Leis Estadual, Federal e demais 

que versa sobre o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores , deverá recolher o 

IPVA devido . 

3.6.2 Os comprovantes citados no caput deverão ser apresentados no prazo máximo de até 05 

(cinco) dias úteis contados a partir da data do último vencimento de pagamento. 

3.6.3 Caso a Contratada faça opção pelo pagamento do IPVA de forma parcelada, o 

comprovante de pagamento deverá ser apresentado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis 

contados a partir do vencimento de cada parcela. 

3.6.4  A Contratada deverá fornecer a Secretaria de Saúde de Moreno, tempestivamente, a 

documentação relativa ao licenciamento dos veículos quando este for renovado, sob pena do não 

recebimento dos dias em que o veículo estiver imobilizado nas dependências da Secretaria de 

Saúde de Moreno por falta desta providência, incorrendo ainda na multa. 

3.6.5 A Contratada será a única responsável pelo recolhimento dos débitos referentes ao 

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores devidos 

3.7 IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS 

3.7.1. A Contratada deverá entregar os veículos devidamente plotagem/envelopado, conforme 

ordem de serviço emitida pela Secretaria de Saúde de Moreno. 

3.7.1 A arte com o layout será fornecida na ordem de fornecimento emitida pela Secretaria 

Municipal de Saúde/ setor de transporte 

3.8 INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E A PENALIDADE DE MULTA 

3.8.1 As infrações de trânsito que ensejarem multas aos condutores de veículos locados pela 

Secretaria de Saúde, serão de sua inteira responsabilidade; 

3.8.2. A Secretaria Municipal demandante designará um fiscal de contrato que tratará deste 

assunto, com obrigação de cumprirem estritamente os prazos legais; 

3.8.3 A Contratada deverá enviar à Secretaria através do preposto designado, no prazo máximo 

de 6 (seis) dias corridos da data da postagem, a notificação de autuação para a identificação do 

condutor, bem como a notificação de penalidade; 

3.8.4 O encaminhamento no prazo supra permitirá que a Secretaria de Saúde tome as medidas 

administrativas cabíveis, apurando a responsabilidade do condutor do veículo responsabilizando 

a proceder o pagamento da multa. 

3.8.5. A Secretaria de Saúde incumbirá a elaboração do recurso administrativo para apurar o 

fato; 

3.8.6 Apurada a responsabilidade administrativa do infrator e esgotados os procedimentos de 

defesa, o condutor/motorista providenciará o pagamento da respectiva multa, o setor de 

transporte encaminhará o comprovante de pagamento à Contratada para ciência e arquivo, para 

posterior comprovação no licenciamento do veículo. 
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3.9 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS 

3.9.1. De responsabilidade da CONTRATADA as manutenções corretivas e preventivas dos 

veículos; 

a) Arcar com as despesas relativas como troca de óleo, lubrificantes e demais suprimentos, bem 

como de lavagem de veículos, necessários ao fiel cumprimento da locação dos veículos; 

b) Executar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo os serviços de funilaria, 

pintura, troca de pneus por desgaste, lubrificação, bem como substituição de peças desgastadas. 

c) Manter a regulagem dos veículos automotores, preservando as suas características originais 

para que sejam minimizados os níveis de emissão de poluentes, visando contribuir com o 

atendimento dos programas de qualidade do ar, observados os limites máximos de emissão de 

gases, conforme legislação vigente. 

d) 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. 

4. DO PREÇO 

4.1. Estima-se as seguintes quantidades, valor unitário e valor total (anual): 
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4.2. O preço unitário considerado como estimativa foi determinado com base da média 

aritmética simples dos preços praticados em contratações semelhantes consultadas no site Painel 

de Preços ( https://www.bancodeprecos.com.br/Cotacoes/Editar/6306189  ). 

4.3. O valor anual estimado é de R$ 1.144.112,66 (um milhão cento e quarenta e quatro mil 

cento e doze reais e sessenta e seis centavos). 

4.4. Contratação por Empreitada: (   ) Preço Global      ( X ) Preço Unitário 

4.5. Adjudicação do Objeto: ( ) Global (X ) Por Item 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades 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. 

6.2. Efetuar os pagamentos devidos em função do usufruto do objeto, estritamente de acordo 

com o disposto neste termo. 

6.3. Realizar as requisições de veículos utilizando as ferramentas fornecidas pela 

CONTRATADA, dentro dos procedimentos estabelecidos. 

6.4. Receber e aferir a Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA; 

6.5. Efetuar o devido pagamento dos serviços prestados e nas condições pactuadas. Exercer 

a fiscalização dos serviços por empregado especialmente designado. Neste sentido, reserva-se o 

direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a 

mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, podendo, para isso: 

6.6. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, 

assimilando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e 

contratuais previstas. 

6.7. 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; 

7. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1. 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, nº do CPF e do 

documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional. 

7.2. Durante o período de vigência, a relação contratual será acompanhada por 

representantes da Secretaria de Saúde, gerida pelo Superintendente Administrativo e Financeiro 

e fiscalizada pelo Coordenador de Transportes, nos termos do disposto no art. 66 e seguintes da 

Lei nº 8.666/93. 

7.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 

contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das 

providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 

https://www.bancodeprecos.com.br/Cotacoes/Editar/6306189
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7.4. A CONTRATANTE monitorará constantemente a qualidade da prestação de serviço 

para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar 

um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

7.5. O fiscal do contrato fará o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 

7.6. 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, aí incluídas imperfeições provenientes de vício redibitório, como tal 

definido pela lei civil. 

7.7. O Fiscal do Contrato poderá, a qualquer tempo, solicitar informações ou documentos 

para averiguar o cumprimento das obrigações legais por parte da CONTRATADA, podendo ser 

auxiliado por fiscais designados para esse fim, bem como ser assistido por terceiro ou empresa, 

desde que justifique a necessidade de assistência especializada. 

8. DO PAGAMENTO 

8.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente, conforme o valor das faturas, que devem 

conter o extrato detalhado das locações. 

8.2. A Fatura dos serviços prestados deverá ser entregue ao Secretaria de Saúde com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data de seu vencimento, a ser acordada 

no momento do contrato, para que o Fiscal do Contrato possa realizar sua verificação e, não 

havendo problemas, emitir o Aceite Definitivo; 

8.3. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à CONTRATADA, e a 

contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Fatura 

devidamente corrigida; 

8.4. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Fatura, os fatos serão 

informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo 

documento de cobrança; 

8.5. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante ateste 

das Notas Fiscais, correspondendo tão somente aos serviços efetivamente utilizados e/ou 

contratados; 

8.6. Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as exigências contidas 

neste Termo de Referência, a CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA, 

conforme data de vencimento acordada; 

8.7. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos 

federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de 

janeiro de 2012; 

8.8. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 

liquidação/entrega, por parte da CONTRATADA, qualquer obrigação ou apresentação de 

documentação comprobatória, sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

8.9. Em hipótese alguma serão pagos serviços não utilizados ou não contratados; 

8.10. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos do Contrato. 
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8.11. Será retido na fonte os tributos incidentes, conforme legislação específica em vigor. 

8.12. A Contratante somente efetuará o pagamento após a atestação, pelo Fiscal do Contrato 

ou por outro servidor expressamente designado para esse fim, de que o serviço foi executado em 

conformidade com as especificações do Contrato. 

8.13. A contratada deverá emitir boleto bancário ou fazer constar na nota fiscal/fatura os seus 

dados bancários para a viabilização do pagamento. 

8.14. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes desta contratação 

deverão ser cobrados no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNIC 

9.1        Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando a aptidão para o desempenho da atividade pertinente e compatível em 

características e quantidades com o objeto deste termo de referência; 

9.2       A compatibilidade com a quantidade poderá ser feita em atestado individual ou através 

da soma das quantidades indicadas em cada um dos atestados apresentados.  

9.3       Para efeito do item a.1, será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou 

mais atestados apresentados. 

9.4       Não será permitido atestado emitido pelo próprio licitante em seu nome; a empresa 

licitante deverá comprovar, mediante atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, que desempenham ou estão desempenhando serviços de características 

iguais ou semelhantes; 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto deste Termo de Referência. 

10.2. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da celebração do 

instrumento contratual, prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/93 

 

Moreno/PE, 03 de janeiro de 2022. 

 

 

Elaborador: 

Dayvid Henrique Oliveira 

Gerente de Contratos 

 


