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ANEXO IV 

 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 

 
 
 
 
 
 
 
 

POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL 
 

 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 20 
PASSAGEIROS + 01 (UM) CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POLO 
SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 



 

Sesc - Serviço Social do Comércio | Polo Socioambiental Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 
Av. Filinto Müller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grande - MT | CEP 78.125-044 | Tel.: 65 3688 2000 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

 1. OBJETO   

 1.1 O presente Termo de Referência, tem por objeto, a aquisição de 02 (dois) veículos 

tipo van, para atendimento aos serviços de transportes de passageiros do Polo 

Socioambiental Sesc Pantanal.  

 

  2. JUSTIFICATIVA 

2.1 O presente processo visa a aquisição de 02 (dois) veículos tipo Van capacidade 20 

lugares + 1 (motorista) para atender aos serviços de transportes de passageiros do Polo 

Socioambiental Sesc Pantanal, de forma integrada entre as unidades, especialmente o 

serviço de transporte dos hóspedes do Hotel Sesc Porto Cercado devido ao seu grande 

volume de fluxo, desde transporte de Várzea Grande ao HSPC como também para 

realização dos passeios oferecidos pela unidade, outrossim, para transporte de 

pesquisadores, alunos, prestadores e funcionários do PSA em atendimento as diversas 

ações das unidades do PSA. Motivo da aquisição se dá pelo fato que os veículos tipo 

vans disponíveis já sofreram sua depreciação total. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1 VAN – ZERO KM 

 

• Ano de fabricação: ano em curso ou superior; 

• Motor: 04 cilindros 

• Potência: 140 a 180 cv 

• Combustível: Diesel 

• Capacidade de tanque de combustível: 70 a 150 litros 

• Cor: Prata 

• Nº ocupantes/assentos: 20 + 1 (motorista)  

• Nº de portas: 2 frontais, 1 lateral direita corrediça e 1 porta bipartida traseira;  
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• Teto alto; 

• Volume compartimento de carga: mínimo 12 m³; 

• Transmissão: Manual de mínimo de 5 marchas à frente e 1 à ré; 

• Sistema de tração: 4x2 com tração traseira;  

• Distância entre eixos: Mínima de 4.325mm e Máxima de 4.350mm 

• Comprimento total (mm): Mínimo de 6.967mm e Máxima de 7.367mm  

• Largura sem espelhos: Mínima de 2.020mm e Máxima de 2.345mm 

• Altura: Mínima de 2.632mm e Máxima de 2.857mm  

• Freios: Sistema de duplo circuito a disco nas quatro rodas;  

• Suspensão: Suspensão dianteira independente com molas transversais, 

amortecedores hidráulicos de duplo efeito e barra estabilizadora; Suspensão 

traseira rígida com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos de duplo efeito 

e barra estabilizadora;  

• Ar-condicionado com mostrador de temperatura; 

• Película insulme nos vidros em conformidade com a legislação em vigor; 

• Air bag: motorista e passageiro  

• Poltronas reclináveis; 

• Revestimento total em tecido; 

• Vidros e travas elétricas  

• Tacógrafo em conformidade com a categoria  

• Direção: Acionamento elétrico ou hidráulico;  

• Kit multimídia (rádio, auto falantes, USB, AM e FM)  

• Travamento central das portas: via controle remoto;  

• Deverá ter painel traseiro e porta independente com ferragens em aço inox 304.  

• Quantidade: 2 unidades 

• Marca e modelo de referência: Mercedes Benz Sprinter 516 ou similar 

• Assistência Técnica em Concessionária autorizada pelo fabricante na cidade de 

Cuiabá e/ou Várzea Grande-MT 

• Emplacamento e demais itens e equipamentos de série ora não especificados e 

os exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro; 
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3.2. MARCA SUGERIDA: MERCEDES-BENZ. Modelo: Sprinter 516, por motivo que a 

frota do PSA já possuir essa especificação, por atender a contento nos quesitos de 

durabilidade e eficiência, disponibilidade de peças e oficinas credenciadas na região de 

Cuiabá e Várzea Grande. 

 
A marca descrita acima está homologada. Justificamos a indicação da marca, 
considerando que se trata de mera referência em busca de qualidade mínima, baseada 
em experiências anteriores de uso.   
 

Caso haja outras marcas interessadas, realizaremos análise mediante a fase de pré-

qualificação de marcas. 

 

4. CRITÉRIOS AVALIATIVOS DA FASE DE PRÉ QUALIFICAÇÃO 

4.1. Potência do motor: 140 a 180 cv__________________________( ) Atende ( ) Não atende 

4.2. Motor de 4 cilindros ____________________________________( ) Atende ( ) Não atende  

4.3. Teto alto _____________________________________________( ) Atende ( ) Não atende  

4.4. Rede de oficinas autorizadas em Cuiabá e/ou Várzea Grande____( ) Atende ( ) Não atende  

4.5. Direção elétrica ________________________________________( ) Atende ( ) Não atende  

4.6. Tração traseira_________________________________________( ) Atende ( ) Não atende   

4.7. Tanque de combustível: 70 a 100 litros______________________( )Atende ( ) Não atende  

4.8. Tipo de combustível: Diesel S10___________________________( ) Atende ( ) Não atende 

4.9. Assistência técnica em concessionária autorizada do fabricante no estado de Mato Grosso. ( ) Atende 

( ) Não atende  

4.10. Capacidade 20 passageiros + 01 (motorista)_______________ ( ) Atende ( ) Não atende 

4.11. Altura: Mínima de 2.60mm e Máxima de 2.90mm____________( ) Atende ( ) Não atende 

 

5. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

5.1 Os veículos deverão ser entregues na Base Administrativa, localizada na avenida 

Filinto Muller, nº 218, bairro Jardim Aeroporto, cidade de Várzea Grande-MT. 
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5.2 De segunda a sexta, das 08h às 18h 

5.3. No ato de entrega os veículos deverão estar com 0km rodados. 

 

6. CONDIÇÕES DE GARANTIA 

6.1 Garantia mínima de 12 meses pelo fabricante 

 

7. PRAZO DE ENTREGA/INÍCIO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL  

7.1 Prazo de entrega: até 90 dias corridos após a emissão do Pedido de Compra. 

 

8. DO PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da 

Nota Fiscal. 

8.2 O pagamento da Nota Fiscal, fica condicionado aos critérios de recebimento 

previstos no Pedido de Compra. 

8.3 O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente mantida pelo 

FORNECEDOR em uma agência do Banco do Brasil ou em outro banco/agência/conta 

indicado pelo FORNECEDOR, ficando sua liberação condicionada à total observância 

da Ordem de Compra.   

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.1 Todas as despesas, taxas, impostos e outros, deverão compor o preço de veículo.  

9.2 O fabricante deverá ter assistência técnica especializada no estado do Mato Grosso 

(cidade de Cuiabá e/ou Várzea Grande). 

9.3 No valor total deverão estar inclusos todos os tributos, tarifas, despesas incidentes, 

despesas diretas e indiretas sobre os veículos, inclusive frete e diferencial de alíquota 

de impostos, sendo este o caso. 

 

 

 


