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ANEXO I 
 

 TERMO DE REFERÊNCIA 
  
  
 
1. OBJETO: 
 

1.1. Contratação, por empreitada por preço global, de empresa especializada em serviço de 
transporte, com caminhão do tipo “baú”, com fornecimento de mão de obra, embalagens, 
equipamentos e ferramentas necessárias para efetuar a mudança da 4ª Etapa do Projeto 
de Mudança para a nova Sede da Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do 
Espírito Santo (SJES), visando o transporte de mobiliários, equipamentos em geral, 
equipamentos de informática com exceção do Centro de Processamento de Dados, 
processos em geral, cofres, materiais de consumo e demais bens pertencentes ao 
patrimônio da Contratante localizados nos endereços constantes no item 02. 

1.2. A 4ª Etapa do Projeto de Mudança prevê o transporte de 15(quinze) Varas Federais, que 
estão localizadas e divididas no Ed. Sede(05 Varas), Jerônimo Monteiro(09 Varas) e no 
Núcleo Avançado de Maruípe (01Vara), bem como  parte dos Setores Administrativo do 
Ed. Sede da SJES, conforme cronograma de mudança constante no Anexo II deste 
Edital. 

 
2. LOCAIS DE ORIGEM E DESTINO DOS BENS A SEREM TRANSPORTADOS: 
 

2.1. Origem: 
2.1.1. Sede da SJES - Rua São Francisco 52, Cidade Alta, Vitória-ES, CEP: 29.015-200; 
2.1.2. Ed. Jerônimo Monteiro - Av. Getúlio Vargas, 595, Centro, Vitória/ES, CEP: 

29.020-030; 
2.1.3. Núcleo Avançado de Maruípe - Avenida Maruípe, 2544, Bloco A, 3º piso, Itararé, 

Vitória-ES, CEP: 29.047-475; 
 

2.2. Destino: 
2.2.1. Todos os bens transportados deverão ser entregues na nova Sede da Justiça 

Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Espírito Santo, localizada na 
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1877, Ilha de Monte Belo, 
Vitória/ES, CEP 29052-121. 

          
3. PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

3.1. A Contratada será comunicada formalmente da data de inicio dos serviços, por meio de 
Ordem de Início dos Serviços, enviada pelo Gestor do Contrato à Contratada com , no 
mínimo, 05(cinco) dias úteis de antecedência da data estabelecida no cronograma de 
execução dos serviços; 

3.2. O prazo estimado para execução dos serviços será de aproximadamente 40(quarenta) 
dias úteis, conforme descrito no Projeto de Mudança, que será contado a partir da data da 
Ordem de Início dos Serviços, descrito no subitem anterior;  

3.3. A Contratada receberá junto com o ofício contido no subitem 3.1 o Projeto de Mudança 
atualizado, que deverá ser cumprido conforme prazos e condições estabelecidos; 
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3.3.1. Havendo novas alterações no cronograma do projeto de mudanças que 
modifiquem os prazos estabelecidos para a prestação do serviço da Contratada, esta 
será notificada pelo gestor. 

 
 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

4.1. A Contratada deverá optar, como condição para a assinatura do contrato, por uma das 
modalidades de garantia contratual previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666 de 
21/06/1993, no percentual de 5%(cinco por cento) do preço global contratado, 
atualizável nas mesmas condições daquele. 

 
4.2. A Contratada deverá apresentar, como condição para a assinatura do contrato, Apólice 

de Seguro, no valor mínimo de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil) por caminhão, 
visando assegurar todos os bens que serão transportados, obrigando-se a indenizar, 
substituir ou efetuar o conserto do bem, a critério da Contratante, em virtude de avaria, 
perda ou furto, total ou parcial, que vier a ocorrer durante a realização do serviço. A 
indenização não dependerá do ressarcimento de danos causados por terceiros à 
Contratada.  

 
4.2.1. A apólice deverá conter obrigatoriamente os requisitos exigidos na Resolução nº 
123/2005, do Conselho Nacional de Seguros Privados, que dispõe sobre o Seguro 
Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas (RCTR-C). 

 
4.3. A Contratada deverá fornecer: mão-de-obra especializada para carga e descarga dos 

caminhões; embalagens apropriadas para todos os tipos de bens e equipamentos 
transportados; mão de obra especializada para efetuar a desmontagem e montagem de 
bens e equipamentos, incluindo arrumação de todos os bens transportados; 

 
4.3.1. Incluem-se entre as embalagens e equipamentos necessários à execução dos 

serviços: cobertores, papel de seda, papel bolha, papelão ondulado, plástico bolhas, 
caixa de papelão, engradados em madeira, “pallets” em madeira, fitas adesivas, 
etiquetas, sacos plásticos, isopor, equipamento para transporte de “pallets”, carrinho 
para transporte de carga em geral, ferramentas para desmontagem e montagem de 
móveis e equipamentos, cintas para movimentação de cargas pesadas etc, tudo de 
acordo com a natureza do bem a ser transportado; 

 
4.3.2. As embalagens e os equipamentos necessários para o acondicionamento dos bens, 

descritos no subitem anterior, deverão ser entregues, 02(dois) dias úteis antes da 
data marcada para o início da mudança de cada Unidade da Seção Judiciária (Seção, 
Setor, Núcleo, Varas etc), prevista no Projeto de Mudança.  

 
4.4. A Contratada, caso tenha interesse, poderá enviar representante credenciado para 

vistoriar todos os bens localizados nos endereços indicados no item 2 deste Termo de 
Referência, antes da data marcada para início dos serviços, visando promover com a 
maior eficiência possível o transporte dos bens; 

4.4.1. Na vistoria, deverá ser avaliado: 

a) o tamanho e a quantidade dos caminhões a serem utilizados, de acordo com o 
quantitativo mínimo exigido e conforme disposto no subitem 4.8 deste Termo de 
Referência; 
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b) o quantitativo de funcionários necessários para efetuar o carregamento e o 
descarregamento, observando o quantitativo mínimo definido no subitem 4.7 deste 
Termo de Referência; 

c) os materiais necessários à proteção de todos os bens que serão transportados; 

d) os uniformes, os equipamentos de proteção individual (EPI) e seus complementos 
que deverão ser obrigatoriamente utilizados por todos os funcionários da 
Contratada, sem ônus adicional à Contratante, conforme exigência contida na 
Portaria nº 3214/78 do MTE; 

e) a identificação de todos os bens que serão transportados; 
f) as condições de escoamento dos prédios e os prazos definidos no projeto; 

g) a necessidade de providenciar autorização especial de trânsito, a ser emitida pelos 
órgãos públicos envolvidos, ou qualquer outro documento ou procedimento 
necessário ao fiel cumprimento do objeto contratado. 

 

 
4.5. Deverá ser disponibilizada uma equipe de no mínimo 02 pessoas para as tarefas de 

encaixotar em cada Unidade da Seção Judiciária. 
 
4.6. O transporte será efetuado através de funcionários da Contratada, devidamente 

uniformizados e identificados;  
 

4.7. A fim de propiciar o bom fluxo de carga e descarga, deverão ser apresentados, no 
mínimo, 06(seis) carregadores por caminhão, que deverão ser funcionários da 
Contratada, e deverão estar devidamente uniformizados e portando crachás de 
identificação; 

 
4.8. A Contratada, como condição para assinatura do contrato, deverá dispor de, no mínimo, 

04(quatro) caminhões fechados do tipo “Baú”: 
 

4.8.1. No ato da assinatura do contrato a empresa deverá fornecer relação dos caminhões 
que serão utilizados, com a devida cópia da documentação dos veículos (CRLV), 
medidas lineares do baú e capacidade em metro cúbico (m3); 

  
4.8.2. A Contratada deverá zelar pelo perfeito estado de conservação dos caminhões, e 

em caso de pane ou defeito de qualquer natureza deverá providenciar imediatamente 
o transbordo da carga para outro caminhão com as mesmas características dos 
caminhões exigidos neste Termo de Referência; 

 
4.9. A Contratada deverá, como condição para início dos serviços, indicar preposto, com 

endereço na Região da Grande Vitória, que será o elo entre a Contratante e a Contratada, 
indicando telefone, email, fax e endereço de localização do mesmo.  

 
4.10. A Contratada deverá disponibilizar os veículos de 08:00h às 18:00h, de segunda a 

sexta feira, salvo em casos excepcionais ou previstos no projeto de mudança; 
 

4.10.1. Caso o carregamento / descarregamento do caminhão não seja concluído até as 
18:00 horas, os trabalhos deverão continuar até o término do mesmo; 
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4.10.2. A Contratada deverá seguir rigorosamente com o cronograma previsto no Projeto 
de Mudança, mesmo havendo possibilidade do transporte ocorrer sem a ocupação 
integral do baú.  

4.10.3. Em caso de atraso no cumprimento dos prazos definidos pelo Projeto de Mudança 
por culpa da Contratada a mesma será responsabilizada pelo atraso. 

 
4.11. A Contratada deverá zelar pelo sigilo dos serviços prestados, não divulgando nem 

fornecendo dados ou informações referentes aos bens transportados, sob as penas da lei, a 
não ser quando expressamente autorizado pela Contratante; 

 
4.12. A Contratada deverá zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório 

de EPI - Equipamento de Proteção Individual, bem como fornecer e exigir o uso de 
ferramentas e quaisquer materiais envolvidos na desmontagem, no transporte e posterior 
montagem, mesmo que não estejam aqui especificados; 

 
4.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato; 

 
4.14. São responsabilidades da contratada: 

 
4.14.1. Todo e qualquer dano que venha a causar durante a execução dos serviços aos 

locais de origem e destino (vidros, pisos, revestimentos, paredes, aparelhos, 
veículos, etc.), assumindo o ônus e a execução dos respectivos reparos ou 
substituições, recompondo os locais eventualmente afetados com materiais 
similares, sempre observando o bom nível de acabamento dos serviços.  

 
4.14.2. Reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

quaisquer dos bens transportados, sob sua responsabilidade, no prazo máximo de 10 
dias úteis, após notificação do gestor do contrato;  

4.14.2.1. Em caso de necessidade de conserto de algum item, este deverá manter as 
características originais do bem; 

 
4.14.3.  Os 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; 

 
4.14.4.  Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, isentando a SJES da responsabilidade de todas e quaisquer 
reivindicações, queixas, representações e ações judiciais de qualquer natureza, 
referentes aos serviços, bem como reclamações de empregados; 

 
4.14.5.  Qualquer acidente de que venham a ser vítimas seus empregados ou terceiros, 

quando da prestação dos serviços; 
 

4.15. 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 e neste Termo de Referência; 

 
4.16. A Contratada deverá ainda: 
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4.16.1. Dar ciência ao fiscal do contrato, imediatamente, de qualquer anormalidade que 
verificar na execução dos serviços; 

 
4.16.2. Obter todo tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores para a perfeita execução 

do transporte; 
 

4.16.3. Manter um diário de ocorrências nos percursos relativos aos serviços, que servirá 
de balizamento para soluções de quaisquer problemas eventualmente ocorridos; 

 
4.16.4. Providenciar cobertura da entrada do caminhão (por exemplo, toldo), em caso de 

chuvas, para impedir a interrupção dos trabalhos, evitando o adiamento do 
cronograma;  

 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

5.1. Todo o transporte de bens pertencentes à Contratante será acompanhado, 
obrigatoriamente, pelos diretores, supervisores ou servidores lotados nas respectivas 
Unidades da Seção Judiciária e designados especialmente para esse fim, que serão os 
responsáveis em: 

5.1.1. Acompanhar e fiscalizar a embalagem e o acondicionamento de todos os bens, 
processos, materiais de consumo localizados nas respectivas Seções ou Varas 
Federais, de acordo com os prazos e condições definidos no Projeto de Mudança; 

5.1.2. Designar servidor para registrar as plaquetas de todos os bens patrimoniados após 
sua embalagem e antes da entrada no caminhão e na chegada ao ambiente de 
destino, bem como para certificar através do formulário do Anexo II, a finalização 
do serviço programado; 

5.1.3. Lacrar as portas do baú do caminhão quando concluído o carregamento e conferir 
o lacre no momento do descarregamento;  

5.1.4. Organizar os bens nos locais de destino, devendo conferir todos os bens 
transportados e em caso de qualquer irregularidade informar imediatamente aos seus 
respectivos superiores imediatos para que sejam tomadas as providências 
necessárias ao saneamento da irregularidade apontada; 

5.1.5. Todas as Seções ou Varas Federais deverão obedecer rigorosamente aos prazos e 
condições para embalagem, transporte e arrumação dos bens, conforme estabelecido 
no Projeto de Mudança; 

5.2. A fiscalização da Contratante não será motivo para exclusão ou redução da 
responsabilidade da Contratada. 

 
5.3. A Contratante se obriga a permitir o acesso dos funcionários da Contratada para 

efetuarem as vistorias e executarem os serviços autorizados previamente. 
 
5.4. A Contratante fiscalizará como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel 

cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no contrato; 
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5.5. A Contratante deverá notificar a Contratada, por escrito, quando da ocorrência de 
eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção, 
conforme sua conveniência. 

 
5.6. A Contratante deverá fiscalizar a quantidade e a qualidade dos materiais e equipamentos 

utilizados durante a execução dos serviços e deverá solicitar à Contratada a substituição 
de qualquer material ou equipamento que não esteja atendendo às necessidades de 
serviço. 

 
 
6. DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO: 
 

6.1. Do recebimento provisório - Os serviços serão aceitos, provisoriamente, pelo 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, após o término da execução dos 
serviços, mediante termo de recebimento provisório, assinado pelas partes até o primeiro 
dia subseqüente ao da reinstalação da unidade, conforme Anexo III;  

 
6.2. Do recebimento definitivo – Os serviços serão aceitos, definitivamente, em duas etapas, 

por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei 
8.666/93. Conforme Anexo IV. 

 
6.2.1 A primeiro etapa do termo de recebimento definitivo será realizada após a conclusão 

da mudança da segunda unidade judiciária do Ed. Jerônimo Monteiro; 
6.2.2 A segunda etapa do termo de recebimento definitivo será realizada após a conclusão 

da mudança da 4ª Etapa do Projeto de Mudança; 
6.2.3 O prazo para emissão do Termo de Recebimento Definitivo não poderá ser superior a 

30(trinta) dias contados da data de emissão do último Termo de Recebimento 
Provisório de cada etapa. 

  
6.3. Os recebimentos provisório ou definitivo não excluem a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei e previstos no edital. 

 
 
7. DO PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será efetuado em duas parcelas: 

7.1.1.  A primeira será efetuada após a emissão do termo de recebimento definitivo referente 
à conclusão da mudança da segunda unidade judiciária do Ed. Jerônimo Monteiro; 

7.1.2.  A segunda será efetuada após a emissão do termo de recebimento definitivo referente 
à conclusão da mudança da 4ª Etapa do Projeto de Mudança; 

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

7.2.1. A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos 
do processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 
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7.3. O ATESTO na nota fiscal e o respectivo PAGAMENTO serão efetuados nos seguintes 
prazos, de acordo com o valor da despesa: 

7.3.1. Despesa maior que R$ 8.000,00:  

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

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

7.3.2. 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 (dois) dias úteis contados da apresentação da 
nota fiscal; 

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

7.3.3. 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. 

7.3.4. 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. 

7.3.5. 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. 

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

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

7.3.8. 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. 

7.3.9. 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; 



 8 

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. 

 
 
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

8.1. Para as sanções administrativas serão levadas em conta à 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. 

 
 
9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

9.1.  O conhecimento dos locais de origem e destino dos bens a serem transportados será 
feito, obrigatoriamente, através de visita técnica aos prédios descritos no item 2 deste 
Termo de Referência, momento em que receberá o Termo de Vistoria a ser emitido pela 
Seção de Transporte e Vigilância (SETRAV). 

 
9.1.1. A visita técnica deverá ser previamente agendada junto à  Seção de Transporte e 

Vigilância (SETRAV), pelo telefone 027-31835183 ou 31835125, até o último dia 
útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública. 

 
9.2. A licitante deverá apresentar cópia autenticada do registro no Registro Nacional de 

Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC – para comprovar a especialização da 
licitante na prestação dos serviços, objeto do presente termo. 

9.3. A licitante deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 
emitido por entidade pública ou privada, que comprove que a empresa já executou 
serviços que demonstre um volume mínimo de 1.350 m³ (mil trezentos e cinqüenta 
metros cúbicos) transportados; 

9.4. A licitante deverá declarar que durante todo período de mudança irá disponibilizar o 
quantitativo mínimo de 04(quatro) caminhões fechados do tipo “Baú”. 

Vitória, 02 de março de 2011. 

 
André Lopes de Resende 

Analista Judiciário 
SETRAV 

 
 

Paulo Roberto Morais 
Diretor do Núcleo de Segurança e Transporte 

 


