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Seja bem-vindo à
LM Frotas



Quem é a LM Frotas
A LM Frotas é uma empresa do Grupo LM, 
um dos maiores grupos empresariais do 
Brasil. Com sede em Salvador-Bahia, a LM 
Frotas está presente em todo território 
nacional através das diversas filiais 
localizadas nos principais estados 
brasileiros e Distrito Federal.

A LM Frotas atua no segmento de 
terceirização de frotas corporativas há 40 
anos e é uma das maiores e mais 
especializadas empresas deste segmento 
no país, desenvolvendo soluções de 
locação customizadas, adequando a sua 
operação às necessidades de seus clientes.

Neste manual você encontrará informações e dicas úteis que 
têm como objetivo auxiliá-lo na utilização do seu veículo, além 
da descrição detalhada dos procedimentos e serviços 
disponibilizados pela LM Frotas para que você possa usufruir
do seu veículo.

Mantenha-o junto com o documento do veículo e consulte-o 
sempre que tiver alguma dúvida sobre o que fazer em situações 
como manutenção preventiva e corretiva, acidentes, panes, 
sinistro, furto ou roubo. 

A LM Frotas disponibiliza a todos os usuários o aplicativo LM Mobile, que oferece diversas funcionalidades 
para agilizar o agendamento de serviços de manutenção e ampliar as possibilidades de atendimento. 

Tudo isso ao alcance da sua mão. Faça o download gratuito na loja de aplicativos do seu smartphone.
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MENU
Após ter selecionado um veículo na lista ou

cadastrado um novo veículo, o sistema exibirá
a tela de Menu com as funcionalidades do

sistema. Clique em um dos itens do menu para
acessar a funcionalidade desejada

Clique no botão Novo Atendimento para
acessar o formulário de cadastro do atendimento

Clique no botão Meus Atendimentos para
acessar os atendimentos solicitados pelo

usuário através do aplicativo

Clique no botão Atualizar o Cadastro para
acessar o formulário de atualização do

cadastro do condutor

Clique no botão Consulta
de Multas para visualizar
as multas recebidas

Clique no botão Histórico do
Veículo para acessar o histórico
de atendimentos solicitados
para o veículo

Clique em Manual do Usuário
para conhecer todo o passo a
passo de uso do aplicativo.

TELA INICIAL

Faça o download gratuito
do aplicativo LM Mobile
através deste QR Code.

Pensando em agilizar processos e personalizar cada vez mais o atendimento, a LM Frotas 
disponibiliza o aplicativo LM Mobile. Nele, é possível agendar serviços de manutenção, 
consultar histórico e infrações de trânsito dos veículos, além de outras funcionalidades.

Clique em Esqueci a Senha para exibir o
formulário de solicitação de nova senha de acesso

Clique no botão Cadastrar Condutor para acessar o
formulário de cadastro do condutor (usuário do aplicativo)

Clique no botão Fale com a LM Frotas para exibir
os telefones de contato das centrais de atendimento
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Central de Atendimento
0800 755 5566



Placa do veículo locado;
Quilometragem do veículo (Odômetro);
Descrição detalhada da ocorrência;
Nome do condutor e telefone de contato.

Números do RG e CPF do condutor;
Cópia da CNH;
Local da ocorrência;
Local onde o veículo se encontra;

Boletim de ocorrência policial;
Ficha de Ocorrência LM Frotas;
Fotos do acidente (quando possível).

Culpabilidade no sinistro ou apreensão;
Nome completo do terceiro;
Telefone do terceiro;
Placa do veículo do terceiro;
Boletim de ocorrência policial;

Ficha de Acidentes LM Frotas;
Endereço do terceiro;
Dados de testemunhas
(nome, telefone e endereço);
Laudo médico (quando houver vítimas).

Para facilitar e dar maior agilidade ao atendimento, tenha sempre à mão:

Em caso de sinistro (colisão, roubo, furto, incêndio ou atropelamento) ou 
apreensão do veículo locado, você deverá fornecer ainda as seguintes informações:

Se houver o envolvimento de terceiros, você deverá informar também:

Guincho;
Agendamento de manutenções;
2ª via de placas de veículos;
Comunicação de sinistros;
Solicitação de veículo reserva
(caso contratado);

Comunicação de roubos e furtos;
Solicitação de 2ª via de documentos ou 
chaves;
Encaminhamento de sugestões, elogios 
ou reclamações;
Informações que desejar.

Você poderá solicitar os seguintes serviços:

Central de Atendimento

A LM Frotas disponibiliza a todos os usuários o aplicativo LM Mobile, que oferece diversas funcionalidades 
para agilizar o agendamento de serviços de manutenção e ampliar as possibilidades de atendimento. 

Tudo isso ao alcance da sua mão. Faça o download gratuito na loja de aplicativos do seu smartphone.
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Para sua comodidade a LM Frotas disponibiliza o Serviço de Atendimento ao Cliente, através da 
nossa Central de Atendimento de número 0800 755 5566, disponível 24 horas por dia e os sete 
dias na semana.

Através deste canal você poderá solicitar a remoção do veículo através de Guincho ou 
conversar com um profissional especializado da LM Frotas para solicitar serviços, encaminhar 
elogios, sugestões ou oportunidades de melhoria, além de obter informações que necessitar.

A LM Frotas disponibiliza a todos os usuários o aplicativo LM Mobile, que oferece diversas 
funcionalidades para agilizar o agendamento de serviços de manutenção e ampliar as 
possibilidades de atendimento. Tudo isso ao alcance da sua mão. Faça o download gratuito na 
loja de aplicativos do seu smartphone.



Normas para
utilização dos veículos



A LM Frotas disponibiliza a todos os usuários o aplicativo LM Mobile, que oferece diversas funcionalidades 
para agilizar o agendamento de serviços de manutenção e ampliar as possibilidades de atendimento. 

Tudo isso ao alcance da sua mão. Faça o download gratuito na loja de aplicativos do seu smartphone.

Ter maioridade civil;
Estar em condições físicas e psíquicas normais;
Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida e regular de acordo com a categoria do veículo;
Observar e respeitar a legislação de trânsito vigente, as condições de uso e manutenção 
recomendadas pelo fabricante do veículo e as orientações deste manual;
Não instalar acessórios ou equipamentos no veículo sem a autorização da LM Frotas;
Conduzir o veículo somente em rodovias asfaltadas, abertas ao tráfego em condições
normais de rodagem;
Tomar todas as precauções necessárias, a fim de proteger o veículo de riscos evidentes, 
evitando deixar o veículo aberto, com as chaves no contato, em áreas escuras, vias públicas
e demais situações de risco iminente, sob pena da perda da cobertura de riscos contratada.

Para a condução e utilização do veículo você deverá obrigatoriamente atender 
e cumprir com os seguintes critérios e regras para utilização que estão 
alinhadas com as diretrizes da BRF, na NC 21.1.080:

Após receber o veículo e durante o período de vigência do contrato até a sua devolução, a 
guarda e o zelo do veículo estará sob sua responsabilidade. Assim sendo, você deverá observar 
e cumprir toda e qualquer legislação aplicável à utilização do veículo, responsabilizando-se por 
qualquer ônus decorrente da inobservância dessas obrigações.

A LM Frotas disponibiliza a todos os usuários o palicativo LM Mobile, que oferece diversas 
funcionalidades para agilizar o agendamento de serviços de manutenção e ampliar as 
possibilidades de atendimento. Tudo isso ao alcance da sua mão. Faça o download gratuito na 
loja de aplicativos do seu smartphone. 

Normas para utilização dos veículos

Verificar semanalmente, para sua segurança e de outros motoristas, 
itens de manutenção, tais como:

Nível do óleo do motor;
Nível da água do reservatório do radiador;
Nível do óleo de freio;
Luzes de sinalização como freios e indicadores de direção (pisca)
Nível do combustível no reservatório de partida a frio;
Calibragem dos pneus.
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Restrições para
utilização dos veículos



A LM Frotas disponibiliza a todos os usuários o aplicativo LM Mobile, que oferece diversas funcionalidades 
para agilizar o agendamento de serviços de manutenção e ampliar as possibilidades de atendimento. 

Tudo isso ao alcance da sua mão. Faça o download gratuito na loja de aplicativos do seu smartphone.

Fora do território nacional sem a expressa autorização da LM Frotas;

Sob influência de álcool, narcóticos ou entorpecentes, medicamentos que possam 
afetar a condução normal do veículo ou em condições físicas e psíquicas fora dos 
padrões da normalidade;

Em testes de velocidade ou competição de qualquer espécie; para transporte de 
explosivos ou materiais inflamáveis; para campanhas políticas de qualquer 
natureza; para rebocar ou empurrar outro veiculo ou objeto; para finalidade de 
locação, taxi ou lotação; para ensino de condução ou treinamento de motoristas; 
para “uso severo”, ou seja, em lugares não pavimentados ou alagados, em minas, 
ou em qualquer outro lugar que não possua condições normais de acesso e 
rodagem, para fins ilícitos, ilegais ou incompatíveis com as características e 
finalidades dos veículos; e para escolta e/ou serviços de segurança.

É vedada a utilização do veículo:
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Serviços
LM Frotas



A LM Frotas disponibiliza a todos os usuários o aplicativo LM Mobile, que oferece diversas funcionalidades 
para agilizar o agendamento de serviços de manutenção e ampliar as possibilidades de atendimento. 

Tudo isso ao alcance da sua mão. Faça o download gratuito na loja de aplicativos do seu smartphone.

Documentação do veículo (CRLV)
Kit de boas vindas (porta documento, lixeira e manual do condutor - disponível
para download através do QR Code)
Manual do veículo
Duas chaves (uma delas é a chave reserva)

O seu veículo está sendo disponibilizado no local de entrega acordado com a sua empresa. 

Ao retirar o veículo, o profissional que efetuará a entrega deverá preencher o documento 
Termo de Entrega do Veículo (em duas vias). As duas vias devem ser conferidas e assinadas 
por você. Uma via deverá ficar com você e a outra deverá ser devolvida ao profissional que 
efetuou a entrega.

PREPARAÇÃO E ENTREGA DOS VEÍCULOS

O veículo deverá ser entregue com os seguintes componentes:

Serviços LM Frotas

Caso a remoção do veículo seja feita entre 7:00 horas e 16:00 horas, o seu veículo será 
levado para uma oficina credenciada LM Frotas;

Caso a remoção do veículo seja feita entre 16:00 horas e 7:00 horas, o seu veículo será 
levado para um pátio do prestador de serviço e direcionado, no dia útil seguinte, a uma 
oficina credenciada pela LM Frotas;

O serviço de guincho poderá ser utilizado para transporte do veículo em um raio de até 
100 quilômetros do local de onde o veículo foi removido;

IMPORTANTE: Se o motivo da remoção for falta de combustível, o valor do acionamento 
do guincho será apresentado a sua empresa para ressarcimento, acrescido da taxa 
administrativa.

Em caso de pane ou sinistro que impossibilite a movimentação do veículo, você deverá entrar 
em contato com a Central de Atendimento da LM Frotas através do telefone 0800 775 5566. 
Através desta opção você terá acesso ao serviço de Assistência 24 horas, onde você poderá 
solicitar guincho, socorro mecânico e chaveiro.

SOLICITAÇÃO DE GUINCHO (ASSISTÊNCIA 24 HORAS)

Caso tenha solicitado o serviço de guincho, poderão ocorrer as seguintes situações:
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A LM Frotas disponibiliza a todos os usuários o aplicativo LM Mobile, que oferece diversas funcionalidades 
para agilizar o agendamento de serviços de manutenção e ampliar as possibilidades de atendimento. 

Tudo isso ao alcance da sua mão. Faça o download gratuito na loja de aplicativos do seu smartphone.

Para o perfeito funcionamento do veículo é necessário que sejam realizadas as manutenções 
periódicas no veículo. Cada fabricante de veículo detalha no Manual do Veículo a 
periodicidade e as atividades e controles que deverão ser realizados em cada manutenção. 
Para tanto, você deverá consultar o Manual do fabricante para identificar a periodicidade 
das manutenções.

IMPORTANTE: As manutenções devem ser sempre realizadas em oficinas credenciadas pela 
LM Frotas e com prévio agendamento. 

Para agendamento das manutenções e procedimentos a seguir, você deverá ligar para a 
Central de Atendimento 0800 775 5566, das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira, ou pelo 
aplicativo LM Mobile. Os serviços de manutenção devem ser agendados com no mínimo 24 
horas de antecedência. As manutenções preventivas deverão ser sempre autorizadas pela LM 
Frotas antes de sua realização.

IMPORTANTE: A não realização das manutenções preventivas poderá gerar custos extras para 
sua empresa, decorrentes de avarias geradas pela não manutenção do veículo. O respeito 
pelas normas e planos de manutenção indicados neste manual e a fiel observância do painel 
de instrumentos do veículo, são condições fundamentais para conservação do veículo e para 
sua própria segurança.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

São as intervenções de manutenção que não estão previstas na quilometragem ou na 
periodicidade descritas no Manual do Fabricante do Veículo. As manutenções corretivas 
podem ocorrer decorrentes de panes e falhas de funcionamento do veículo causadas por 
desgaste natural ou prematuro, equipamentos defeituosos ou mau uso. Nestes casos, 
poderá ser solicitado o preenchimento da ficha de ocorrência anexa a este manual. 

As manutenções corretivas devem ser sempre realizadas em oficinas credenciadas pela LM 
Frotas e com prévio agendamento. Para agendamento das manutenções e procedimentos a 
seguir, você deverá ligar para a Central de Atendimento 0800 775 5566, das 7h às 18h, de 
segunda a sexta-feira, ou pelo aplicativo LM Mobile. Os serviços de manutenção devem ser 
agendados com no mínimo 24 horas de antecedência. As manutenções corretivas deverão 
ser sempre autorizadas pela LM Frotas antes de sua realização.

MANUTENÇÃO CORRETIVA
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A LM Frotas disponibiliza a todos os usuários o aplicativo LM Mobile, que oferece diversas funcionalidades 
para agilizar o agendamento de serviços de manutenção e ampliar as possibilidades de atendimento. 

Tudo isso ao alcance da sua mão. Faça o download gratuito na loja de aplicativos do seu smartphone.

IMPORTANTE: Confirme sempre os dados do terceiro para facilitar o atendimento, bem 
como ressarcimento do veículo locado. Para caso de dúvidas do terceiro, informe o telefone 
da Central de Atendimento 0800 775 5566.

Serão considerados sinistros quando ocorrerem os seguintes eventos envolvendo o veículo que 
você esta utilizando: colisões, capotagem, atropelamentos, incêndio, alagamento, roubo e furto. 

Em caso de ocorrência de sinistros, você deverá entrar em contato de imediato com a Central de 
Atendimento 0800 775 5566, das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira, ou pelo aplicativo LM 
Mobile, para comunicar o evento e receber instruções de como proceder. 

ATENDIMENTO A SINISTROS

Placa do veículo locado;
Quilometragem do veículo;
Endereço completo do local da ocorrência;

Descrição detalhada da ocorrência;
Número CNH e data de validade.

Nome completo;
Telefone fixo e celular;

Placa do veículo;
Endereço do Terceiro.

Para facilitar o atendimento tenha sempre em mãos:

Caso haja envolvimento de terceiros:

Após o registro do atendimento e caso o veículo não possa ser movimentado, a LM Frotas irá 
solicitar guincho, para remoção do veículo. 

Nos casos em que a LM Frotas seja responsável pelos reparos, será efetuado o agendamento 
do veículo em oficina autorizada e efetuados os reparos necessários.

Nos casos envolvendo terceiros em que a culpabilidade do acidente seja comprovadamente 
sua e a LM Frotas seja responsável pelos reparos, será efetuado o agendamento do veículo 
do terceiro em oficina autorizada e efetuados os reparos necessários.

A LM Frotas não se responsabilizará por diligências envolvendo os veículos terceiros, cujos 
terceiros não assumam a culpabilidade do acidente.

Você deverá ainda providenciar a seguinte documentação e enviar para a LM Frotas em
um prazo de 24h.

Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (a sua e a do terceiro);
Cópia do boletim de ocorrência;
Preenchimento da ficha de acidentes conforme  orientação da Central de Atendimento;
Fotos do acidente (quando possível);
Dados de testemunhas (nome, telefone e endereço);
Laudo médico;
Em caso de colisão com vítima, chame imediatamente o resgate (192) e não mova a vítima do local.
Deixar de prestar socorro implica em infração gravíssima, multa e recolhimento da CNH.
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A LM Frotas disponibiliza a todos os usuários o aplicativo LM Mobile, que oferece diversas funcionalidades 
para agilizar o agendamento de serviços de manutenção e ampliar as possibilidades de atendimento. 

Tudo isso ao alcance da sua mão. Faça o download gratuito na loja de aplicativos do seu smartphone.

IMPORTANTE: Para sua utilização, é necessário verificar se este serviço foi 
contratado pela sua empresa e quais as condições de utilização, como: categoria do 
veículo reserva, prazo de disponibilização e limitações de utilização.

A contratação do serviço de veículo reserva tem como objetivo garantir a 
disponibilidade do veículo sempre que o veículo titular estiver fora de utilização por 
motivos de manutenção ou sinistro. 

VEÍCULO RESERVA

Caso o serviço tenha sido contratado, entre em contato com a Central de 
Atendimento  0800 775 5566, das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira, para solicitar o 
veículo reserva e obter demais informações referentes a este serviço.

A Central de Atendimento indicará o local de retirada do veículo reserva, buscando 
sempre um local que melhor lhe convenha, dentro da disponibilidade existente nos 
fornecedores contratados pela LM Frotas.

IMPORTANTE: O veículo reserva somente poderá ser solicitado desde que o veículo 
titular esteja parado em uma oficina ou em casos de sinistro, roubo ou furto, desde 
que toda a documentação solicitada tenha sido entregue à LM Frotas.

Quando da devolução do veículo reserva, este deverá ser entregue no mesmo local 
de retirada e estar nas mesmas condições em que foi entregue. Para tanto você 
deverá conferir e assinar o check-list de entrega e guardar uma cópia.

Eventuais despesas apontadas pelas empresas fornecedoras, tais como, combustível, 
lavagem, avarias, taxas e multas geradas durante o período de utilização do veículo 
reserva serão de sua responsabilidade e serão repassadas integralmente para sua 
empresa.
 
Caso o veículo reserva não seja devolvido em até 24 horas após o envio do aviso de 
disponibilidade do veículo titular, todas as diárias do veículo reserva, após o envio do 
aviso de disponibilidade do veículo titular, serão cobradas de sua empresa.

Não será concedido veículo reserva em caso de perda de documentos, chaves, placas, 
rodízio de placas, bem como, se o veículo for rebocado ou apreendido pelas 
autoridades competentes devido à infração de trânsito, falta de combustível ou 
outras irregularidades cometidas.
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Dicas de Segurança
Dirija defensivamente e tenha atenção aos pedestres;
Assegure que todos os passageiros estejam utilizando o cinto de 
segurança antes de iniciar o deslocamento;
Ligue os faróis baixos mesmo durante o dia nas rodovias;
Evite deslocamento em períodos noturnos entre 21h até as 5h do dia 
seguinte e nao conceda carona;
Não dirija com sono ou cansaço e só ultrapasse em locais permitidos e 
com segurança;
Respeite as velocidades máximas permitidas pelas vias e sinalização;
Não utilize o telefone celular enquanto dirige, ou dispositivo bluetooth 
e/ou qualquer outro equipamento que permita comunicaçao externa 
durante o deslocamento;
Não utilize fones de ouvido e não fume no interior do veículo.

A LM Frotas disponibiliza a todos os usuários o aplicativo LM Mobile, que oferece diversas funcionalidades 
para agilizar o agendamento de serviços de manutenção e ampliar as possibilidades de atendimento. 

Tudo isso ao alcance da sua mão. Faça o download gratuito na loja de aplicativos do seu smartphone.

MULTAS

IMPORTANTE: A não apresentação do condutor gerará multa NIC (Não Identificação de 
Condutor), podendo chegar a até 10x (dez vezes) o valor da multa original.

Ao receber a imposição ou cobrança da multa de trânsito, a LM Frotas pagará a multa e 
emitirá uma cobrança para a sua empresa.

Nos casos em que a notificação seja de seu conhecimento, informe LM Frotas por escrito em 
prazo de 24h após a ocorrência, com as descrições de local, data e hora da notificação, 
motivo da notificação e anexando ao comunicado cópia da CNH.

Ao receber uma notificação de multa de trânsito, a LM Frotas enviará para a sua empresa a 
notificação, para que esta, no prazo formalizado, lhe apresente e você preencha o formulário 
da notificação, conforme procedimento exigido pelo órgão emissor. Você deverá enviar a 
notificação preenchida, assinada e com a cópia da CNH do infrator ao órgão responsável pela 
emissão da notificação. Caso entenda que a multa é indevida, você poderá apresentar 
recurso ao órgão competente.

A apresentação de recurso não impedirá a obrigatoriedade da LM Frotas de pagar multa e de 
efetuar a respectiva cobrança acrescida da taxa de serviço. Caso o recurso seja deferido, a 
LM Frotas fará a devolução do valor da multa. 
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Em caso de perda de documentos de porte obrigatório (CRLV), placas e chaves, você deverá 
comunicar de imediato à Central de Atendimento e solicitar a segunda via da documentação, 
confecção de nova placa ou o serviço de chaveiro. O valor das taxas e serviços a serem pagos, serão 
cobrados de sua empresa junto com a taxa de administração do serviço.

Você não poderá circular com o veículo sem o documento de porte obrigatório (CRLV) ou placa 
metálica de identificação do veículo. 

Para solicitação de reposição de placas e CRLV, é necessária a apresentação do boletim de ocorrência.

PERDA DE DOCUMENTOS, PLACAS E CHAVES

Ao término do período de locação ou quando desejar devolver o veículo para a LM Frotas, você 
deverá solicitar a sua empresa que entre em contato com a LM Frotas para obter a data e o local de 
devolução do veículo. Caso seja uma renovação do contrato será também comunicado a data e 
local de retirada do novo veículo.

O veículo deverá ser devolvido com a mesma configuração (itens, acessórios e opcionais) de 
quando foi entregue no início do contrato. É importante que você se assegure que itens como 
chave-reserva, manual do veículo e do proprietário, documentação, chave de roda, macaco, pneu 
reserva, triângulo, extintor e demais itens, estejam dentro do veículo no momento da devolução.

Na devolução do veículo será realizada uma vistoria e preenchido um check-list onde será 
documentado o estado de conservação do veículo. Deste modo, no momento da vistoria os 
veículos deverão estar em condições de limpeza que permitam efetuar a vistoria.

O check-list deverá ser assinado por você e caso não concorde com algum apontamento feito pelo 
vistoriador, você deverá documentar no próprio check-list. Uma cópia desse documento deverá 
ficar com você.

Assegure-se que no momento da devolução o veículo se encontre em perfeitas condições de 
utilização, apenas refletindo o desgaste natural de utilização do veículo durante o período do 
contrato. 

DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO

APREENSÃO DO VEÍCULO
Em caso de apreensão do veículo, você deverá comunicar de imediato à Central de Atendimento 
0800 775 5566, das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira e informar o local de apreensão do 
veículo. A LM Frotas irá providenciar a documentação necessária para que você ou sua empresa 
possa efetuar liberação do veículo apreendido. Para tanto, será necessário a apresentação da 
multa de apreensão e informações de dados pessoais para envio da procuração judicial de 
liberação do veículo junto ao Detran e/ou prefeitura.

A LM Frotas disponibiliza a todos os usuários o aplicativo LM Mobile, que oferece diversas funcionalidades 
para agilizar o agendamento de serviços de manutenção e ampliar as possibilidades de atendimento. 

Tudo isso ao alcance da sua mão. Faça o download gratuito na loja de aplicativos do seu smartphone.

18



A LM Frotas disponibiliza a todos os usuários o aplicativo LM Mobile, que oferece diversas funcionalidades 
para agilizar o agendamento de serviços de manutenção e ampliar as possibilidades de atendimento. 

Tudo isso ao alcance da sua mão. Faça o download gratuito na loja de aplicativos do seu smartphone.

Carroceria
Pneus
Vidros e espelhos laterais

 

Faróis e lanternas

Bancos e tapeçarias

Painéis e instrumentos 

O vistoriador irá avaliar o estado de conservação dos seguintes itens do veículo:

Posteriormente também será efetuada uma avaliação dos componentes mecânicos do 
veículo, como suspensão, estado do motor, sistema de freios, entre outros itens, cujo 
estado de conservação deverá estar compatível com o período de utilização, 
quilometragem do veículo e manutenções previstas.
A inobservância do cumprimento dos itens citados por ocasião da devolução do Veículo 
poderá gerar despesas que serão repassadas integralmente a sua empresa.

Seguem alguns exemplos de avarias que podem ser apontadas:
Funilaria e Pintura:
A lataria do veículo não deve apresentar moças, riscos ou sinais de ferrugem e a pintura 
não deve apresentar riscos profundos, manchas ou com sinais de pintura malfeita.

Espelhos, frisos, grades exteriores e símbolos:
Os frisos, espelhos, símbolos e grades exteriores não devem estar quebrados ou em 
estado de conservação incompatível com a idade do veículo.

Pneus e Calotas :
Os pneus não devem apresentar desgaste superior à marca TWI. As Calotas não deverão 
estar quebradas ou com riscos profundos.

Para-brisas, vidros e faróis:
Os para-brisas, vidros laterais e traseiro não devem apresentar trincos ou rachaduras. 
Faróis, setas e lanternas devem estar em perfeito estado de funcionamento e sem 
qualquer avaria aparente (quebrada ou com rachaduras e trincas).

Interior do veículo, estofamento e tapeçaria:
Teto, estofados e demais revestimentos do veículo não deverão estar rasgados, riscados 
ou furados. Manchas ou sujeira em excesso serão consideradas também avarias.

Painéis, botões, comandos e instrumentos de sinalização.
Os painéis interiores, botões, comandos e instrumentos de sinalização não deverão 
estar avariados ou serem removidos do interior do veículo.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE - VIA LM FROTAS

1) Informações do Veículo:

Placa: Modelo:

# Item Entregue (S/N) Observações

2) Informações do Cliente

3) Declaração de entrega

4) Relação de itens entregues com o veículo

Empresa:

Data do recebimento do veículo_____ /_____ /_____  Hora: ____ : ____

RG: _________________

Nº registro CNH: ___________________________   Validade: _____ / _____ / _____

CPF: ________________
___________________________________
Assinatura do usuário da empresa

Usuário:

01 Manual do veículo

Jogo de tapetes

Chave-reserva

Documento original (CRLV)

CD Player

Estepe

Macaco

Triângulo
Chave de roda

Importante: Caso não sejam apontadas quaisquer observações será considerado que o usuário está de
acordo com a entrega e que todos os itens foram entregues, assumindo toda e qualquer responsabilidade. 

02

03

04

05

06

07

08

09
10

Telefone:

Declaro através deste instrumento que recebi da LM o veículo acima e que estou ciente de todas 

assumindo inteiramente responsabilidade civil e penal por sua condução. Durante o

a) Comunicar de imediato à LM qualquer ocorrência que envolva o veículo;
b)

por mim recebida durante a condução do veículo;
c) Devolver o veículo no final do contrato ou quando solicitado no mesmo estado em que me 

foi entregue, considerando o desgaste natural do uso do veículo;
d) Entregar ou devolver o veículo de imediato, em caso de suspensão ou cassação de minha 

Carteira Nacional de Habilitação.



TERMO DE RESPONSABILIDADE - VIA USUÁRIO

1) Informações do Veículo:

Placa: Modelo:

# Item Entregue (S/N) Observações

2) Informações do Cliente

3) Declaração de entrega

4) Relação de itens entregues com o veículo

Empresa:

Data do recebimento do veículo_____ /_____ /_____  Hora: ____ : ____

RG: _________________

Nº registro CNH: ___________________________   Validade: _____ / _____ / _____

CPF: ________________
___________________________________
Assinatura do usuário da empresa

Usuário:

01 Manual do veículo

Jogo de tapetes

Chave-reserva

Documento original (CRLV)

CD Player

Estepe

Macaco

Triângulo
Chave de roda

Importante: Caso não sejam apontadas quaisquer observações será considerado que o usuário está de
acordo com a entrega e que todos os itens foram entregues, assumindo toda e qualquer responsabilidade. 

02

03

04

05

06

07

08

09
10

Telefone:

Declaro através deste instrumento que recebi da LM o veículo acima e que estou ciente de todas 

assumindo inteiramente responsabilidade civil e penal por sua condução. Durante o

a) Comunicar de imediato à LM qualquer ocorrência que envolva o veículo;
b)

por mim recebida durante a condução do veículo;
c) Devolver o veículo no final do contrato ou quando solicitado no mesmo estado em que me 

foi entregue, considerando o desgaste natural do uso do veículo;
d) Entregar ou devolver o veículo de imediato, em caso de suspensão ou cassação de minha 

Carteira Nacional de Habilitação.



Data:

FICHA DE OCORRÊNCIA

Cliente:

Nome do Condutor:

Placa

Data:

Danos causados ao
veículo LM FROTAS

Sim  (                 ) Não  (                 )

USUÁRIO VEÍCULO  (                 )

NOME / ASSINATURA DO USUÁRIO

TERCEIRO  (                 )

Hora: Local:

Modelo KM Atual Renavan

CNH: CPF:
TELEFONE: E-MAIL:

Cidade:

DADOS DO MOTORISTA / USUÁRIO

Nome:
CNH: CPF:
RG: Contato:

DADOS DO MOTORISTA / USUÁRIO - VEÍCULO TERCEIRO

DADOS DO VEÍCULO - LM FROTAS

Placa

LM FROTAS

Modelo Renavan
DADOS DO VEÍCULO - TERCEIRO

A QUEM ATRIBUIU A CULPABILIDADE?

DANOS CAUSADOS AOS VEÍCULOS

DADOS DA OCORRÊNCIA

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

HÁ TERCEIROS ENVOLVIDOS?

FRENTE

TRASEIRA

LADO
 ESQ

U
ERDO

LADO
 DIREITO

FRENTE

TRASEIRA

LADO
 ESQ

U
ERDO

LADO
 DIREITO

TERCEIRO



Escritórios Comerciais:
São Paulo: (11) 4122-8410 | Curitiba: (41) 3779-8002 | Salvador: (71) 2102-9600

0800 775 5566


