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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente Termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação do serviço de 

apólice de seguro de 15 (Quinze) ônibus, visando atender o transporte rural de alunos da rede 

municipal de ensino, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Termo, com natureza 

jurídica de serviços contínuos. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. O presente processo será regido em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 2017, Lei nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990, aplicando-se ainda, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e alterações. 

 

3.  DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVO 

COD ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. QTD 
Apólice 

vigente 
Bônus 

 

2408 

Seguro do ônibus, placa NRZ3771, nº chassi: 

9BM384069DB889865, combustível: diesel, ano: 2013/2013, cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/modelo: 

M.BENZ/OF 1519 R.ORE. Com 60 assentos. 

 

Serv. 

 

01 

 

SIM 

 

10 

 

2409 

Seguro do ônibus, placa NRZ3772, nº chassi: 

9BM384069DB888024, combustível: diesel, ano: 2012/2013, cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/modelo: 

M.BENZ/OF 1519 R.ORE.Com 60 assentos. 

 

Serv. 

 

01 

 

SIM 

 

10 

 

2410 

Seguro do ônibus, placa NRZ3773, nº chassi: 

9BM384069DB890053, combustível: diesel, ano: 2013/2013, cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/modelo: 

M.BENZ/OF 1519 R.ORE. Com 60 assentos. 

 

Serv. 

 

01 

 

SIM 

 

10 

 

2411 

Seguro do ônibus, placa NRZ3774, nº chassi: 

9BM384069DB886466, combustível: diesel, ano: 2012/2013, cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/modelo: 

M.BENZ/OF 1519 R.ORE. Com 60 assentos. 

 

Serv. 

 

01 

 

SIM 

 

10 

 

2412 

Seguro do ônibus, placa NRZ3775, nº chassi: 

9BM384069DB885791, combustível: diesel, ano: 2012/2013, cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/modelo: 

M.BENZ/OF 1519 R.ORE. Com 60 assentos. 

 

Serv. 

 

01 

 

SIM 

 

10 

 

2413 

Seguro do ônibus, placa NRZ3482, nº chassi: 

93PB58M1MDC045361, combustível: diesel, ano: 2012/2013, cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/modelo: 

MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO. Com 26 assentos. 

 

Serv. 

 

01 

 

SIM 

 

10 

 

2416 

Seguro do ônibus, placa NRZ3483, nº chassi: 

93PB58M1MDC045165, combustível: diesel, ano: 2012/2013, cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/modelo: 

MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO. Com 26 assentos. 

 

Serv. 

 

01 

 

SIM 

 

10 
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2476 

Seguro do ônibus, placa NRZ3484, nº chassi: 

93PB58M1MDC045345, combustível: diesel, ano: 2012/2013, cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/modelo: 

MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO. Com 26 assentos. 

 

Serv. 

 

01 

 

SIM 

 

10 

 

2477 

Seguro do ônibus, placa NRZ3485, nº chassi: 

93PB58M1MDC045455, combustível: diesel, ano: 2012/2013, cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/modelo: 

MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO. Com 26 assentos. 

 

Serv. 

 

01 

 

SIM 

 

10 

 

2478 

Seguro do ônibus, placa NRZ3486, nº chassi: 

93PB58M1MDC045461, combustível: diesel, ano: 2012/2013, cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/modelo: 

MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO. Com 26 assentos. 

 

Serv. 

 

01 

 

SIM 

 

10 

 

2479 

Seguro do ônibus, placa NRZ3650, nº chassi: 

9BM384069EB939011, combustível: diesel, ano: 2013/2014 cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/modelo: 

M.BENZ/OF 1519 R.ORE. Com 55 assentos. 

 

Serv. 

 

01 

 

SIM 

 

10 

 

2480 

Seguro do ônibus, placa NRZ3651, nº chassi: 

9BM384069EB941566, combustível: diesel, ano: 2013/2014 cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/modelo: 

M.BENZ/OF 1519 R.ORE. Com 55 assentos. 

 

Serv. 

 

01 

 

SIM 

 

10 

 

2481 

Seguro do ônibus, placa OOM6915, nº chassi: 

9BM384069EB952876, combustível: diesel, ano: 2014/2014 cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/modelo: 

M.BENZ/OF 1519 R.ORE. Com 60 assentos. 

 

Serv. 

 

01 

 

SIM 

 

10 

 

2407 

Seguro do ônibus, placa NRL 9970, nº chassi 

9BM384069FB009252, combustível Diesel, ano 2015/2015, cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/ modelo: M. 

BENZ/OF 1519 R. ORE com 55 assentos. 

 

Serv. 

 

01 

 

NÃO 

 

00 

 

3921 

Seguro de ônibus, placa QAB4432, nº chassi: 

9BM384069HB064729, combustível: diesel, ano: 2017/2017, cor 

predominante: amarela, categoria: oficial e marca/modelo: 

M.BENZ/OF 1519 R.ORE. 

 

Serv. 

 

01 

  

NÃO 

 

00 

 

4. DA COBERTURA E DA ASSISTÊNCIA 

I. Os serviços serão executados conforme solicitação da Contratante; 

II. O seguro deve ser realizado de acordo com o valor determinado, na modalidade “Transporte de 

passageiros escolar sem cobrança”, considerando o bônus indicado; 

III. A Contratada deverá entregar à Contratante, a cada execução de serviço, cópia da Ordem de Serviço, 

devidamente preenchida com os serviços realizados e assinatura (nome por extenso e com letra 

legível) do responsável pelo setor onde foi realizado o serviço; 

IV. O tipo de cobertura será compreensiva; 

V. A importância segurada para o veículo será determinada pelo valor de mercado, constante da tabela 

FIPE (site www.fipe.com.br), e jornal valor econômico, vigente da data de indenização e região de 

contratação; 

VI. As outras coberturas serão cotadas levando em consideração os seguintes valores:  

a) Valor de mercado; 

b) Danos materiais e corporais a terceiros                                    R$ 200.000,00 

c) APP – morte acidental - condutor                                               R$ 20.000,00 

d) APP – invalidez permanente - condutor                                     R$ 20.000,00 

e) APP – DMH - condutor                                                                R$ 5.000,00 

http://www.fipe.com.br/
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f) Assistência 24 horas gratuita – com no máximo 300 km 

g) Cobertura de vidros. 

h) Franquia reduzida 

 

5. DA APÓLICE 

5.1 A seguradora deverá emitir as apólices de seguro no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data 

de assinatura do CONTRATO. 

5.2 A apólice de seguro automotor adotada deverá, ainda, conter impreterivelmente, a descrição dos itens 

e os valores de cobertura. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. Executar os serviços objeto deste Termo de Referência de acordo com as especificações e/ou normas 

exigidas pela Contratante; 

II. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade da contratada, toda a supervisão, direção e recursos 

humanos para a execução completa e eficiente dos serviços; 

III. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu 

alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela contratante, atendendo prontamente 

as observações e exigência que lhes forem solicitadas; 

IV. Havendo sinistro que obrigue a realização de serviços, estes deverão ser executados, obrigatoriamente 

em concessionária autorizada ou empresa credenciada indicada pela Seguradora, desde que tenha a 

aprovação e autorização da Contratante, observando que a reposição de peças será procedida 

utilizando peças originais; 

V. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, quanto à execução dos 

serviços contratados; 

VI. Prover condições que possibilitem o atendimento dos serviços a partir da data da assinatura do 

contrato; 

VII. Enviar de imediato o corretor responsável, em casos de sinistro, para que seja providenciada a 

documentação legal necessária à prestação dos serviços, incluindo assistência a terceiros; 

VIII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados; 

IX. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos, vistorias, salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e 

quaisquer outras despesas que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos 

serviços contratados; 

X. Vistoriar, IN LOCO, as condições dos veículos para ter conhecimento do estado e situação dos 

veículos, antecipadamente a realização do contrato; 

XI. A empresa Contratada deverá fornecer todo o suporte necessário e suficiente para a dinamização, 

atendimento e concretização dos vários feitos e etapas do seguro; 

XII. A vistoria porventura feita nos veículos correrá por conta da seguradora. 
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7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

I. Efetuar o pagamento dos serviços executados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências 

desta contratação; 

II. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

Contratada; 

III. Comunicar à Contratada, quaisquer irregularidades nos serviços prestados, objetivando a imediata 

reparação; 

IV. Comunicar a Contratada a ocorrência de quaisquer sinistros, durante a vigência do Contrato a ser 

firmado; 

 

8. DOS PRAZOS 

8.1 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1.1.  A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de assinatura do referido 

contrato, considerando a sua natureza jurídica de serviços contínuos; 

I. O prazo de execução dos serviços em caso de ocorrência de sinistro ou acidente é de no máximo 30 

(trinta) dias; 

II. No caso da entrega do veículo, constar algum tipo de defeito tanto no casco, pintura ou qualquer outro 

defeito, a empresa contratada terá o prazo de 02 (dois) dias, para corrigir o defeito; 

III. A seguradora deverá emitir as apólices de seguro no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data 

de assinatura do contrato. 

 

9. DA GESTÃO DO CONTRATO 

9.1.  A gestão do presente contrato e seu objeto serão realizados pelo Contratante por meio da Servidora 

Pública – Diliã dos Santos Oliveira, matrícula 114760623-6, designada através do decreto nº 305 de 15 

de maio de 2017. 

 

10. DO PAGAMENTO  

10.1.  O pagamento será efetuado em favor da adjudicatária por meio de Ordem Bancária, em até 30 (trinta) 

dias, após a entrega mediante apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada 

pelo setor competente; devendo para isso ficar especificado, o nome do banco, agência com a qual 

opera, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o Crédito. 

10.2.  Contratada deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes documentos: 

a) 03 (três) vias da AF encaminhada pela Contratante, que deverão estar devidamente assinadas 

pela empresa em local apropriado; 

b) Nota fiscal gerada pelo fornecimento das quantidades solicitadas na AF.  

c) Certidões Negativas de Débitos: da União (Secretaria de Receita Federal, INSS e FGTS), do 

Estado e Município (IPTU e ISS). Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade. 
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10.2.1. No caso da empresa contratada ser optante do SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a 

nota fiscal, declaração própria, em obediência ao inciso IV do art. 4º da Instrução Normativa da 

Receita Federal do Brasil nº 1.244 de 30/01/2012, devidamente assinada pelo responsável e no 

original. 

10.3.  A falta de um dos documentos solicitados no item anterior poderá implicar no não recebimento, da 

nota fiscal. 

10.4. Deverá constar o número do Empenho na Nota Fiscal a ser emitida. 

 

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.00 –  Secretaria Municipal de Educação 

13.01 – Secretaria Municipal de Educação. 

12.361.104 –Programa de Aprimoramento o Oferta de Ensino de Qualidade 

2.065 –  Manutenção do Transporte Escolar 

33.90.39.00 – Outros Serviços Pessoa Jurídica 

33.90.39.21 – Seguros em Geral. 

Ficha - 441  

Fonte: 115052 

 

12. DA JUSTIFICATIVA 

12.1. Justifica-se a contração de empresa especializada para prestação do serviço de apólice de seguro de 15 

(Quinze) ônibus, que são utilizados no transporte de alunos da zona rural para a cidade de Dourados-

MS, tendo em vista que os veículos estão sujeitos a acidentes que podem causar danos ao patrimônio 

do Município e a terceiros sendo que, a contratação do seguro proporciona maior segurança no caso de 

envolvimento em sinistros, possibilitando maior facilidade na recuperação dos veículos e no 

ressarcimento de possíveis danos que possam ocorrer 

 

 

13.  DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Elaborado por: Fábio Augusto Moreno Múrcia. 

Cargo: Profissional do Magistério Municipal. 
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APÊNDICE “A” 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO 

IV DO ART. 4º 

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB n.º 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN 

RFB n.º 1.244/2012) 

 

Prefeitura Municipal de Dourados 

 (Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n.º..... DECLARA à 

Prefeitura Municipal de Dourados, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda 

da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se 

refere o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n.º 123, 

de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

I. Preenche os seguintes requisitos: 

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco anos), contado da data da emissão, os 

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem 

como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua 

situação patrimonial; e 

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 

pertinente; 

II. O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual 

desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas 

informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, 

juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na 

legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei n.º 

2.848 de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da 

Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 

Local e data 

 

Assinatura do Responsável 

 


