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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) VEÍCULOS PARA A JUSTIÇA FED ERAL DE 
PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 
 

I - Objeto - Aquisição de 04(quatro) veículos para JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO 
GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO, conforme  especificações 
e condições estabelecidas neste termo de referência e Edital. 
 
- Obs: Os veículos deverão possuir todas as características mínimas descritas nas  
especificações. Serão aceitos veículos com características superiores, bem como 
veículos com opcionais não exigidos nas especificações, desde que atendam a todos 
os requisitos mínimos exigidos nas especificações. 
 
Lote Especificações mínimas do veículo Quantidade 

 
 
 
 
 

01 

- Veículo automotor novo, zero kilômetro, (ano 2011 ou 
2011/2012), tipo sedan ou station wagon, movido a álcool e 
gasolina (flex), câmbio mecânico, rodas R14, cor branca, 
com capacidade mínima de 05 ocupantes, compartimento de 
carga de no mínimo 400 litros, potência mínima de 95 cv; 
direção hidráulica ou elétrica,  04(quatro) portas, vidros 
elétricos para motorista e passageiro, ar condicionado, 
alarme anti-furto e rádio Cd Player  MP3. 

 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

02 

- Veículo automotor novo, zero kilômetro, (ano 2011 ou 
2011/2012),  tipo Van ou Microônibus, movido a diesel ou 
gasolina, câmbio mecânico ou automático, rodas R15, cor 
branca, com capacidade mínima de 12 ocupantes excluído o 
motorista, potência mínima de 110 cv; direção hidráulica ou 
com assistência hidráulica, vidros elétricos para motorista e 
passageiro, ar condicionado, alarme anti-furto e rádio Cd 
Player  MP3. 
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II – 
Especificação 
 

 
 
 
 

03 

- Veículo automotor novo, zero kilômetro, (ano 2011 ou 
2011/2012), tipo caminhoneta cabine simples, com baú em 
alumínio, movido a diesel ou gasolina, câmbio mecânico, 
rodas R14 e pneus específicos para carga; tração traseira  
4x2, cor branca, com capacidade mínima de carga de 1500 
Kg, comprimento mínimo do veículo 4.800mm, largura 
mínima 1.700, altura mínima 1.950mm, distância entre eixos 
mínimo 2.400 mm, potência mínima de 94 cv; direção 
hidráulica, vidros elétricos, ar condicionado, alarme anti-
furto e rádio Cd Player  MP3. 
O veículo deverá ser fornecido com baú de alumínio 
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instalado na parte traseira do veículo e deverá possuir as 
seguintes dimensões mínimas: comprimento 3.000 mm, 
largura 1.800 mm e altura 2.000 mm. Para choque traseiro 
em aço, faixa refletiva nas laterais e traseira e iluminação 
interna e externa. 
Marcas e modelos de referência: KIA BONGO K2500 e 
HYUNDAI HR. 

 
III - Prazo de 
entrega  

1- O prazo para entrega dos veículos será de no máximo 60(sessenta) dias, 
contados a partir da data de recebimento da comunicação expressa contida no 
encaminhamento da nota de empenho pela Seção de Compras(SECOMP); 
1.1- Até o terceiro dia útil anterior ao final do prazo estabelecido para a entrega, a 
contratada poderá solicitar a prorrogação do prazo definido no Edital, desde que 
justifique e comprove suas alegações; suspendendo-se o decurso do prazo até a 
data do recebimento da comunicação oficial à Contratada acerca da decisão da 
Contratante.  
2- Constatado o fornecimento incompleto ou vício do material/ 
equipamento/peças, a Contratada será convocada para substituí-lo ou 
complementá-lo no prazo máximo de 15(quinze) dias, contados da data de sua 
convocação pela Contratante. Decorrido esse prazo e não havendo a devida 
substituição/complementação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis. 
3- Se a contratada, eventualmente, já estiver em mora quando da entrega, o prazo 
de 15(quinze) dias acima citado será computado para fins de apuração de 
eventual aplicação de multa moratória.   

IV - Prazo de 
garantia 

- A contratada deverá apresentar garantia que não poderá ser inferior a 01(um) 
ano, contados a partir do recebimento definitivo do veículo pela Seção de 
Transporte e Vigilância - Setrav. 
 

V - Das 
obrigações 
da 
Contratada 

1- A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados;  
2-  A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
3-  A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais resultantes da execução do contrato; 
4- A contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas por lei, Edital e seus anexos. 
 

VI – Local de 
entrega  
 

Os veículos, deverão ser entregues, de segunda a sexta-feira de 09 às 18 horas, sem 
nenhum ônus para a Contratante, na  Seção de Transporte e Vigilâmcia 
(SETRAV) da Contratante, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 
nº 1877, Ilha de Monte Belo, Vitória/ES, Cep.29.053-245, tel. 027-31835183 ou 
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31835144, sendo que todos os encargos relativos à entrega correrão por conta da 
empresa vencedora. 

VII – Sanção 
Administrati
va 

O descumprimento contratual, inclusive no que concerne aos prazos previstos 
neste Termo de Referência, mais especificamente no item III, sujeitará a 
contratada às sanções administrativas previstas na legislação federal que rege a 
matéria concernente às licitações e contratos administrativos e às disciplinas 
normativas no âmbito da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO  GRAU – SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO. 

VIII – Do 
Pagamento 

1.   A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela Contratada ao responsável 
pelo recebimento do bem ou serviço. 

1.1.  A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos 
autos do processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 

2.   O ATESTO na nota fiscal e o respectivo PAGAMENTO serão efetuados nos 
seguintes prazos, de acordo com o valor da despesa: 

2.1.  Despesa maior que R$ 8.000,00:  

a)      prazo máximo para atesto: 05 dias úteis contados da apresentação da nota 
fiscal;  

b)      prazo para pagamento: até o 5º dia útil contado do atesto na nota 
fiscal/fatura pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 

2.2.   Despesa igual ou menor que R$ 8.000,00, de acordo com o §3º do art. 5º da 
Lei nº. 8.666/93:  

a)   prazo máximo para atesto: 02 dias úteis contados da apresentação da nota 
fiscal; 

b)    prazo para pagamento: até o 5º dia útil contado da apresentação da nota 
fiscal/fatura. 

3.    O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem 
bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para 
pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições 
estabelecidas no Edital. 

4.     O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem 
bancária, será realizado desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a 
permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às 
retenções tributárias. 

5.     A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a 
nota fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da 
Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV 
constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007.  Caso não o faça, ficará 
sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 

6.      A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para 
retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o 
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ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida. 

7.      O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda 
Nacional, a Previdência Social e junto ao FGTS. 

8.      A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de 
pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de 
alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para 
o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 

9.      Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão 
ser calculados com utilização da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = (TX/100)  
        365 

TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor 
Ampliado, do IBGE. 

 
Vitória, ES, 08 de junho de 2011. 

 
 
 
 

          ANDRÉ LOPES DE RESENDE 
                                                           SETRAV 

 
 
 
 

PAULO ROBERTO MORAES 
DIRETOR DO NST 


