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ANEXO V 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
1 - OBJETO 
 
1.1 - Contratação de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA dos 
veículos pertencentes a esta Corte de Contas, por um período de 12 meses, de acordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referencia. 
 
2 - LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 - Os serviços descritos no presente serão desenvolvidos na(s) oficina(s) da 
contratada. 
 
3 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS  
 
3.1 - Todo e qualquer serviço de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais 
desta Corte de Contas, tais como: 

a) Assistência e reparos nos sistemas elétricos; 
b) Manutenção e reparos no sistema de ar condicionado; 
c) Mecânica em geral; 
d) Funilaria e Pintura (normal, metálica e perolizada); 
e) Substituição e instalação de peças e acessórios; 
f) Vidraçaria, capotaria e tapeçaria; 
g) Troca de óleo, fluidos e lubrificantes; e 
h) Suspensão, balanceamento, alinhamento e cambagem de rodas. 

3.2 – Juntamente com a Nota Fiscal correspondente ao serviço efetuado, a Contratada 
deverá apresentar cópia da última tabela de Tempo Padrão de Reparos para execução de 
serviços, emitida pelo fabricante do veículo. 
 
4 - FORNECIMENTO DE PEÇAS 
 
4.1 - Os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos desta Corte deverá 
ser executado com fornecimento de peças genuínas Volkswagen. 
4.2 – Juntamente com a Nota Fiscal correspondente ao fornecimento de peças, a 
Contratada deverá apresentar extrato da folha da tabela de preços de venda à vista de 
peças e acessórios emitida pelo fabricante do veículo, correspondente à peça ou 
acessório substituído. 
 
  



 

 Processo  
40/0378/14 
16/01/2014 

 

                                           

SGA / Departamento Geral de Serviços de Apoio  
 

 

 

 2 de 3 

 

 
 
5 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS   
 
5.1 - O prazo de execução dos serviços de manutenção deverá ser de no máximo de 48 
(quarenta e oito) horas para corretiva e 24 (vinte e quatro) horas para preventiva, após 
aceite do respectivo orçamento, sendo que os casos que ultrapassem esses prazos 
deverão ser devidamente justificados pela contratada por meio de correspondência em 
papel timbrado. 
 
 
 
6 - RELAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TCMRJ 
 
ITEM MARCA MODELO COMB. COR FABR. MOD. QUANT. 

01 BORA I/VW GAS PRETO 2008 2009 02 
02 BORA I/VW GAS PRETO 2007 2008 03 
03 BORA I/VW GAS PRETO 2006 2006 01 
04 JETTA 2.0 GAS/ALC PRETO 2013 2013 02 
05 JETTA 2.0 GAS/ALC PRETO 2011 2012 03 
06 JETTA 2.0 GAS/ALC PRETO 2011 2011 03 
07 JETTA 2.5 GAS PRETO 2010 2010 01 
08 SANTANA 2.0 GAS PRETO 2005 2006 01 
09 PARATI 1.6 GAS/ALC BRANCO 2011 2012 01 
10 PARATI 1.6 GAS/ALC BRANCO 2008 2009 01 
11 PARATI 1.6 TRACKFIELD GAS/ALC BRANCO 2007 2008 01 
12 PARATI 1.6 TRACKFIELD GAS/ALC BRANCO 2006 2007 02 
13 SAVEIRO 1.6 GAS/ALC BRANCO 2011 2012 01 
14 VOYAGE 1.6 GAS/ALC BRANCO 2013 2014 02 

TOTAL DE VEÍCULOS: 24 
FABRICANTE: VOLKSWAGEN 
Observação: Alguns veículos encontram-se em período de garantia. 
 
7 - PREÇO 
 
7.1 - Os preços constantes da proposta da Contratada serão fixos e irreajustáveis, e 
deverão englobar todas as despesas relativas ao fornecimento do objeto, bem como os 
respectivos custos diretos e indiretos, taxas, fretes, remunerações, despesas fiscais e 
financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias julgadas essenciais ao 
cumprimento do objeto, apresentados conforme tabela abaixo: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 
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01 

Execução dos serviços descritos neste 
Termo de Referência. 

Homem/hora 

 
02 

Desconto calculado sobre a tabela de 
preços de peças originais Volkswagen 

Percentual (%) 

 
 
8 - VALORES A SEREM CONTRATADOS 
 
8.1 - Os valores para contratação foram estimados pelo TCMRJ em R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) para aquisição de peças, e, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o 
emprego de mão de obra, perfazendo o total estimado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
 
9 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
9.1 - As propostas serão classificadas pela ordem decrescente dos valores ofertados e 
aceitáveis. Será considerada vencedora a proposta tida como exeqüível e que apresentar 
o menor custo global, representado pelo maior quociente apurado na divisão do desconto 
ofertado, ao qual se atribui peso 5 (cinco), dividido pelo custo da mão de obra, ao qual se 
atribui peso 3 (três), da seguinte forma: 
 
A/B = (será vencedor aquele que apresentar o maior quociente); onde: 
A = desconto ofertado (percentual), multiplicado por (X) 5, 
B = preço da mão de obra (valor homem/hora), multiplicado por (X) 3 
 
9.1.1 - Em caso de empate, entre duas ou mais propostas, será considerada vencedora a 
licitante que tiver ofertado maior desconto, para as peças, sobre os preços da tabela 
Volkswagen, persistindo o empate deverá ser considerado o item 9.1.2. 
 
9.1.2 Persistindo o empate, entre duas ou mais propostas, far-se-á sorteio, em ato 
público, para o qual serão convocados todos os licitantes, dentro do prazo máximo de 
dois dias úteis, após sua proclamação. 


