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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCESSO Nº.180/2017 

PREGÃO PRESENCIAL SRPNº. 068/2017 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. OBJETO 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de guincho 24 
horas para atendimento aos veículos das diversas secretarias deste município, 
conforme acionamento por parte do setor competente e de acordo com o 
surgimento das demandas, consistindo em: 
 
Item Descrição Unid. Quant 
01 Prestação de serviços de reboque (guincho) 24 

horas; veículos semi pesados: com capacidade 
máxima de 4.000 kg; sinalização superior e inferior 
(lanternas de posição); farol auxiliar para 
embarque; cone de sinalização; extintor interno e 
externo; faixa refletiva traseira (aprovada pelo 
DETRAN; faixa refletiva na lateral da plataforma 
(aprovado pelo DETRAN). 

km 3000 

02 prestação de serviços de reboque (guincho) 24 
horas; veículos leves: com capacidade máxima 
de 1.500 kg. sinalização superior e inferior 
(lanternas de posição); farol auxiliar para 
embarque; cone de sinalização; extintor interno e 
externo; faixa refletiva traseira (aprovada pelo 
DETRAN; faixa refletiva na lateral da plataforma 
(aprovado pelo DETRAN). 

km 5000 

03 prestação de serviços de reboque (guincho) 24 
horas; veículos pesados: com capacidade mínima 
de 4.000 kg. sinalização superior e inferior 
(lanternas de posição); farol auxiliar para 
embarque; cone de sinalização; extintor interno e 
externo; faixa refletiva traseira (aprovada pelo 
DETRAN; faixa refletiva na lateral da plataforma 
(aprovado pelo DETRAN). 

km 2000 

 
2. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO  
 
A justificativa da contratação baseia-se na previsibilidade de problemas mecânicos 
e outros incidentes com os veículos da frota municipal que estão em constante 
rodagem em atendimento aos munícipes. 
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3. DEFINIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 Os serviços constantes do objeto deverão ser executados pela contratada 
conforme acionamento por parte do setor competente, de acordo com o 
surgimento das demandas, a critério da administração, a partir da data definida 
pela Autorização de Fornecimento (AF). 
 
3.2. Os serviços deverão estar disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana.  
 
3.3 Ocorrendo o acionamento a contratada deverá mobilizar-se e apresentar-se no 
local com pessoal capacitado e equipamento adequado ao bom desempenho da 
execução dos serviços, pelo prazo máximo de até uma hora, mensurada por uma 
velocidade média de 50 km/hs. 
 
3.4 É de total responsabilidade da contratada a integralidade do veículo durante o 
trajeto do local de recolhimento até ao ponto de descarga, indicado pela 
secretaria competente.  
 
3.5 É de total responsabilidade da contratada todos os custos com a mecânica do 
guincho, mão-de-obra capacitada, equipamentos, encargos, seguros, combustível, 
motorista e quaisquer outras despesas inerentes a execução do presente objeto. 
 
4. PRAZO 
 
4.1 O prazo de vigência será de 12 meses a contar da data de assinatura do termo 
de ata.   
 
5. FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias da apresentação da 
Nota Fiscal acompanhada da Autorização de Fornecimento e o ateste da unidade 
de vinculo. 
 
5.2 Não será efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipações de 
pagamentos pelos serviços, objeto deste termo. 
 
 
Secretaria Municipal de Obras 
 
 
 
 
Pedra Azul/MG, 01/12/2017 


