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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 

FÓRUM MINISTRO CARLOS ALBERTO MADEIRA 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 043/2020 

 
 
 

O(A) Pregoeiro(a) da Justiça Federal - Seção Judiciária do Maranhão, designado(a) 
pela Portaria SJMA - DIREF N. 10576588, de 15.07.2020, da Diretoria do Foro 

desta Seccional, publicada 15 de julho de 2020, através do link, 
http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/238549, torna público que será 
realizado o certame licitatório em epígrafe, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, , 

sob o regime de execução indireta, do tipo menor preço, o qual observará os 
preceitos de direito público e, em especial, as disposições da Lei n. 10.520, de 

17.07.2002, do Decreto n. 3.555, de 08.08.2000, do Decreto n. 10.024, de 
28.10.2019, da Lei Complementar n. 123, de 14.12.2006, e, subsidiariamente, da 
Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, sendo em tudo regida pelas 

condições estabelecidas no presente Edital e seus respectivos anexos. 

 

1 - DO OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
realização de serviços de fornecimento e substituição de baterias seladas e 

apresentação de laudo técnico  dos no-breaks existentes nas unidades da Seção 
Judiciária do Estado do Maranhão - SJMA e das Subseções vinculadas, de acordo 
com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I. 

 

2 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

2.1. No dia, hora e local abaixo indicados se fará a abertura do certame: 

DATA: 05/11/2020, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver 
expediente nesta data. 

HORA: 15h00min (quinze horas) – horário de Brasília/DF. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que atendam às 
condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação e estiverem 

devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - 

http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/238549
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do site 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  

3.2. A SLTI atuará como órgão provedor do sistema eletrônico. 

3.3. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, em campo próprio do 
sistema eletrônico, a licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação do presente Edital. 

3.4. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva da licitante, não sendo a Justiça Federal – Seção 

Judiciária do Maranhão, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, 
pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico ou de 

eventual desconexão. 

3.5. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

3.5.1. Que se encontrem em regime de concordata ou com falência decretada, 
concurso de credores, processo de insolvência, dissolução, liquidação; 

3.5.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 
suspensos ou que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da 
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal 

ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da 
União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 

3.5.3. Que estejam reunidas em consórcio de empresas e que sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua 
forma de constituição, haja vista que o objeto é de valor simplório e 
com execução mais simplificada; 

3.5.4. empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. Para participar do Pregão Eletrônico, a licitante deverá se credenciar no 
sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site 
www.comprasgovernamnetais.gov.br. 

4.1.1. O credenciamento far-se-á pela atribuição de chave de identificação e 
de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.1.2. O credenciamento da licitante, bem como a sua manutenção, dependerá 
de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores - SICAF, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 

4.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 

responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou 
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Justiça Federal – 

Seção Judiciária do Maranhão, promotora da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
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5 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e horário 

estabelecido para a sessão pública (15h00min do dia 05 de novembro de 2020) 
(horário de Brasília/DF), exclusivamente por meio do sistema eletrônico , quando, 

então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. A 
Proposta seja ela inicial ou ajustada ao lance dado na sessão pública (se 
houver) deverá ser acompanhada das respectivas Planilhas de Custos que geraram 

aquele valor proposto, em formato EXCEL, inserindo as demais exigências contidas 
no Termo de Referência que balizou o instrumento convocatório.  

 
5.1.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.1.2. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de 

acesso aos dados constantes dos sistemas 
5.1.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar 

a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.1.4. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento 

dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
exigências do edital. 

5.1.5. A falsidade da declaração de que trata o item acima  sujeitará o 
licitante às sanções previstas no Decreto 10.024/2019 

5.1.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão 
pública. 

5.1.7. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, observado o disposto no item 5.1, não haverá ordem de 
classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que 

trata o Capítulo IX do Decreto 10.024/2019. 
5.1.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 
para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.1.9. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão 
encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de 

lances, observado o prazo máximo de 4 horas, conforme item 5.9 desse edital. 

5.2. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. 

5.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.4. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus 
anexos. 

5.5. Nas propostas a serem enviadas posteriormente, deverão constar: 

a) Preço unitário e total para grupo em moeda corrente nacional, em 

algarismos, com duas casas decimais, e por extenso, compatíveis com os 
preços correntes no mercado. Em caso de divergência entre o preço unitário 
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e o total, prevalecerá o primeiro e entre os valores em algarismos e os 

expressos por extenso, serão levados em conta estes últimos; 
b) No preço deverão estar incluídas todas as despesas que influam no custo, 

tais como: impostos, transportes, seguros, taxas, embalagens e outras 
despesas necessárias ao fornecimento; 

c)  Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar 
da data da sessão deste pregão eletrônico. As propostas que omitirem os 
prazos de validade das mesmas serão entendidas como válidas pelo 

período supracitado; 

d) Especificações claras, completas e minuciosas, com detalhes dos materiais 

ofertados, inclusive marca, modelo, tipo e referência, observadas as 
especificações mínimas contidas neste Edital, devendo ser os mesmos 
novos e de primeiro uso; 

e) Prazo máximo de entrega de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar 

do recebimento da ordem de serviço; 

f)  Os produtos deverão ser garantidos pela empresa vencedora por 12 (doze) 

meses, a contar recebimento definitivo do produto.  

g) Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone/fax, 
número do CNPJ/MF, e-mail, se houver, Banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento. 

5.6. Os preços cotados deverão ser líquidos, devendo estar neles incluídas todas as 
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens e demais 

encargos, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita 
execução do objeto desta licitação, já deduzidos os abatimentos 
eventualmente concedidos. 

5.7. Não serão admitidas retificações ou alterações nas condições estabelecidas, 
uma vez recebidas as propostas, exceto no caso de nova disputa por meio de 

lances inseridos no sistema eletrônico, conforme previsto no Edital. 

5.8. Não sendo assinado o Contrato dentro do prazo de validade da proposta 

vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 60 (sessenta) dias se o 
proponente, consultado pela Justiça Federal, assim concordar. 

5.9. A proposta vencedora ajustada ao lance dado na sessão do Pregão deverá ser 

imediatamente encaminhada ao Pregoeiro, até a data e o horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública, contadas a partir da suspensão da Sessão Pública, 

devidamente comunicada pelo Pregoeiro aos licitantes através de chat, para 
recebimento e exame preliminar da citada documentação, por meio do correio 
eletrônico pregao.ma@trf1.jus.br. 

5.9.1 Caso haja impossibilidade de acesso ao sistema comprasgovernamentais, 
a proposta, bem como as documentações complementares exigidas no edital, 

poderão ser enviadas através do e-mail pregao.ma@trf1.jus.br, devendo tão 
logo seja resolvido o problema, as mesmas serem anexadas ao sistema. 

5.9.2 A proposta e documentações complementares exigidas no edital só serão 

aceitas fora do prazo mencionado no item 5.9, mediante solicitação da 
proponente no próprio chat ou via e-mail pregao.ma@trf1.jus.br e anuência do 

pregoeiro. 

5.10. Será desclassificada a proposta elaborada em desacordo com os termos deste 
Edital ou a que consigne valores excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

 

mailto:pregao.ma@trf1.jus.br
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6 – DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. O início da Sessão Pública, via sistema eletrônico (internet), será na data e 
horário previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto n. 
10.024, de 28.10.2019, com a divulgação das propostas de preços recebidas 

em conformidade com o item 5 e que deverão estar em perfeita consonância 
com as especificações detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 

6.2. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta 
pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a 

 utilização de sua chave de acesso e senha. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

pregoeiro e os licitantes. 

6.5. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

6.6. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 
acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

6.7. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo 
pregoeiro. 

6.8. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de 
envio de lances 

6.9. Durante a etapa dos lances não será possível a identificação dos participantes, 
nem dos autores dos menores lances. 

6.10. Os licitantes deverão, durante a Sessão Pública do Pregão, atentar para as 
informações e recomendações efetuadas pelo Pregoeiro através de chat, não 
cabendo alegações posteriores de desconhecimento das mesmas. 

 

7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante 

imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e 
valor. 

7.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo MENOR 
VALOR GLOBAL. 

7.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e 

as regras de aceitação dos mesmos. 

7.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 

registrado em primeiro lugar. 

7.5. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,1% (um décimo por 
cento) 

7.6. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com prorrogações. 
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7.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 
nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.7.1. Será aberta a etapa competitiva (Sessão Pública) para as licitantes 
classificadas , que poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 7.7.2. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de 
desempate previstos no art.36 e ss. do Decreto 10024/2019: 

Art. 36.  Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos 
critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da 
aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 
8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira 

hipótese. 

Art. 37.  Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do 

art. 36, caso não haja envio de lances após o início da fase 
competitiva. 

Parágrafo único.  Na hipótese de persistir o empate, a proposta 

vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas 

7.7.3. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos acima, caso não 
haja envio de lances após o início da fase competitiva. 

7.7.4. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada 
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.7.5. Será observado, também, o critério de preferência  do Decreto 
7174/2010 e Lei 8248/91, tendo em vista serem bens/serviços de TI, 

conforme  item 4.1.1 do Termo de Referência; 

7.8. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 
7.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 
7.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 

7.11. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes serão informadas 
em tempo real do valor do menor lance registrado, sendo vedada a 

identificação do seu detentor. 

7.12. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível às licitantes para a 

recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 

certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.12.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 

a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para 
divulgação. 

7.13. O modo de disputa do pregão será pelo sistema aberto, com valor estimado 

de R$ 138.420,72 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte reais e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art45
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art45
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3%C2%A72
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setenta e dois centavos), sendo R$ 131.112,72 (cento e trinta e um mil, 

cento e doze reais e setenta e dois centavos)  para aquisição de baterias e 
R$ 7.308,00 (sete mil, trezentos e oito reais) para serviço de instalação em 

equipamentos x 10 unidades e o intervalo mínimo entre os lances no percentual 
de 0,1% (um décimo por cento).  

 

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1. Após o fechamento da etapa de lances e suspensão da Sessão o Pregoeiro 
efetuará o julgamento das propostas pelo critério do menor preço global, 

podendo encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado 
lance de menor valor para que seja obtido preço melhor, bem como poderá 

declará-la vencedora. 

8.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço global não ser aceito 

ou se a licitante vencedora desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do 

menor preço global e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao Edital. 

8.2.1. Ocorrendo a hipótese anterior o Pregoeiro poderá ainda negociar com a 
licitante, no sentido de se obter preço melhor. 

8.3. Caso a proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada 

por ME ou EPP, adotar-se-á o seguinte procedimento: 

8.3.1 Em havendo proposta de licitante qualificado como ME ou EPP de 

valor igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta 
classificada em primeiro lugar, a ME ou EPP mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

8.3.2 Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP na forma do item 
anterior, serão convocadas as ME e EPP remanescentes que 
porventura se enquadrem no limite estabelecido no subitem 

8.3.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

8.3.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e 
EPP que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
8.3.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

8.3.4 Não ocorrendo à hipótese descrita no subitem 8.3.1, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 

 
8.4. Na hipótese de a primeira colocada não ofertar o menor preço global, ainda na 

sessão todos os licitantes classificados, a partir do segundo colocado, serão 
formalmente consultados sobre o interesse em assinar o Contrato pelos 

mesmos valores, prazo de entrega e condições de fornecimento propostos pelo 
primeiro classificado, até que se complete a quantidade estimada para o 

objeto. 

8.4.1. As licitantes concordantes e que estejam devidamente habilitadas 
assinarão o Conytato, que terá efeito de compromisso de fornecimento 
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nos termos estabelecidos, cuja compra estará condicionada ao 

impedimento do primeiro colocado e assim sucessivamente, respeitada 
a ordem de classificação. 

 

9 - DA HABILITAÇÃO 

 
9.1.  Para habilitação neste Pregão Eletrônico, a empresa interessada deverá estar 

cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e com 
a DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA em plena validade. 

9.1.1. Finalizada a etapa de lances, a empresa participante terá sua situação 

de regularidade junto ao SICAF confirmada mediante verificação "on 
line" do Sistema.   

9.2. Todas as licitantes também deverão apresentar a seguinte documentação para 
fins de habilitação: 

9.2.1. Declaração, observadas as sanções legais cabíveis, de 
superveniência de fatos impeditivos da habilitação, a qual 
será exigida apenas em caso positivo, conforme anexo II; 

9.2.2. Declaração, sob as penas da lei, que cumpre o disposto no 
inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme 

Anexo III; 

9.2.3. Declaração de elaboração independente de proposta, 

conforme Anexo IV; 

9.2.4. Da Visita Técnica: 

A vistoria será facultativa. Os licitantes poderão 

realizar visita ao local da execução dos serviços, com o 
intuito de efetuar os levantamentos necessários ao 

desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer 
em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de 

eventuais pretensões de acréscimos de serviços. 

A visita poderá ser previamente agendada junto a Seção de 
Sistemas e Suporte Técnico - SESIS, de segunda a sexta-
feira, das 08h às 18h pelo telefone (98) 32145748 ou pelos 

e-mails sesis.ma@trf1.jus.br ou nutec.ma@trf1.jus.br. 

Caso seja realizada a vistoria visita técnica, a 
SESIS expedirá Atestado de Vistoria atinente a(s) 

instalação(ões) visitada(s), assinado pelo Supervisor da 
Seção e pelo representante da empresa. 

Na visita técnica, em encontrando algum aspecto 

incompatível com os termos do edital como um todo ou algo 
que possa alterar o estatuído neste instrumento, a licitante 
deverá comunicar formalmente e tempestivamente à 

Administração da Seção Judiciária/Subseção, a fim de que 
esta possa se manifestar também formalmente a respeito; 

O silêncio da licitante quanto à vistoria, ao teor do Termo de 

Referência ou edital licitatório, dentro do prazo adequado 
anterior a licitação, importará na sua aceitação total e 
irrestrita a todos os termos do edital como um todo, e, em 



_____________________________________________________________________________________________ 10 

assim sendo, não serão aceitas impugnações ou recursos 
posteriores ao prazo hábil atinentes à matéria; 

Caso o licitante opte pela não realização da vistoria, deverá 

emitir declaração própria, assinada por representante ou 
preposto, conforme modelo constante em ANEXO V do edital, 
dando fé que conhece todos os elementos técnicos 

necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, 
responsabilizando-se integralmente, também, pela execução 

dos serviços nas condições descritas no Termo de Referência 
e no Edital. 

9.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 
obtida no link http://www.tst.jus.br, do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (http://www.csjt.jus.br), e dos Tribunais 

Regionais do Trabalho na Internet, os quais manterão, 
permanentemente, hiperlink de acesso ao sistema de 

expedição. 

 

9.3 Apresentar a documentação relativa a habilitação jurídica conforme Art. 28 da 
lei 866./93 que consistirá, conforme o caso em: 

I - cédula de identidade; 

II - registro comercial, no caso de empresa individual; 

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

9.4.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.4.1 Visando à sua habilitação no certame, as licitantes deverão comprovar 
possuir qualificação técnica compatível com o objeto dessa licitação. 

9.4.1.1 CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

a) A licitante deverá apresentar comprovação de registro com o 

CREA- Conselho Regional de Engenharia dentro da validade. 

b) A licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível às atividades descritas no Termo de Referência. A 
comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante deve 

ser feita mediante a apresentação de atestado, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado e certificado pelo CREA acompanhado da 

respectiva CAT em nome da empresa, que comprove que a empresa 
executou os seguintes serviços: 

I. Manutenção preventiva e/ou corretiva em parque de pelo menos 5 

nobreaks de dupla conversão (online) com potência maior ou igual a 10 kVA 
cada um. 

http://www.tst.jus.br/
http://www.csjt.jus.br/
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9.4.1.2 CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

a) A licitante deve comprovar que possui em seu quadro permanente, 
na dada prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior 
Engenheiro Eletricista ou Engenheiro Eletrônico detentor de atestado de 

capacidade técnica por execução do serviço listado no item abaixo. 

I. Manutenção preventiva e/ou corretiva de nobreaks de dupla 
conversão (online) com potência maior ou igual a 10 kVA. 

b) O responsável técnico pela execução dos serviços descritos no item 

9.4.1.2 (a)  deve ter registro no CREA sendo exigida a apresentação de 
certidão de registro correspondente. 

c) A licitante deverá indicar a equipe técnica (engenheiro eletricista ou 

engenheiro eletrônico) responsável pela execução dos serviços, apresentando 
também registro ou inscrição do profissional no CREA dentro da 
validade. 

d) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 
capacidade técnico-profissional deverão participar do serviço objeto da 
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Fiscalização. 

e) A comprovação da capacidade técnico-profissional deve ser feita 
mediante a apresentação de atestado, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado e certificado pelo CREA através das certidões de 
acervo técnico (CAT) vinculadas às anotações de responsabilidade técnica 
correspondentes. 

9.4.1.2.1 Será considerado como pertencente ao corpo técnico 

da Licitante, para fins de comprovação do acervo técnico - profissional, 
definido em 9.4.1.2 (a), profissionais que possuam seu vínculo à 

licitante comprovado mediante apresentação de um dos seguintes 
documentos: 

a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto à entidade 

competente, se nesse documento constar o nome do profissional indicado 
dentre os responsáveis técnicos da empresa; 

b) Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT 
acompanhada da guia do último mês de recolhimento do FGTS no qual 

conste o nome do(s) profissional(is); 

c) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que 

demonstrem o número de registro, qualificação civil, contrato de trabalho e 
última alteração de salário ou Contrato de Trabalho ou Ficha de Registro de 

Empregado (FRE), em frente e verso, devidamente visada pela DRT ou ainda, 
na qualidade de profissional liberal, contrato de prestação de serviços; 

d) Contrato social, Certidão da Junta Comercial ou Ato Constitutivo 
devidamente atualizados em que se demonstre a condição de sócio, 

proprietário(s) ou dirigente(s), do(s) profissional(is) indicado(s); e) Contrato 
de prestação de serviço sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil 
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comum, conforme previsto no Acórdão TCU nº 80/2010 – Plenário; f) 

Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado de 
responsabilidade técnica, desde que acompanhada de declaração de anuência 

do profissional. 

9.5 Apresentar documentação relativa a qualificação econômica financeira, 

conforme segue: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física; 

  
9.6. Os documentos complementares exigidos para habilitação deverão ser 

imediatamente encaminhados ao Pregoeiro, no prazo máximo de 04 (quatro) horas 
contadas a partir da suspensão da Sessão Pública, devidamente comunicada pelo 

Pregoeiro aos licitantes através de chat, para recebimento e exame preliminar das 
citadas documentações, por meio do correio eletrônico pregao.ma@trf1.jus.br. 

9.6.1. Os mesmos prazos serão concedidos àquelas licitantes enquadradas 

no subitem 8.2. para envio da documentação habilitatória e proposta 
ajustada às condições ofertadas pela primeira classificada. 

9.7. Os documentos complementares solicitados para habilitação deverão estar 

dentro do prazo de validade neles previstos e, quando não mencionado, serão 
considerados válidos até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua 
emissão, ressalvados os casos que se originarem de legislação específica. 

 

10 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

10.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão 
enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 

10.2.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

10.3.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 

10.4. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail 
pregao.ma@trf1.jus.br.ou secom.ma@trf1.jus.br. 

 

11 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

mailto:pregao.ma@trf1.jus.br.ou
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11.1.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública. 

11.2.  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado 

pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da 

impugnação. 

11.3.  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

11.4.  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data 

para realização do certame.  

12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

12.1. Declarada a vencedora, admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, a 
interposição de recursos, compreendida a manifestação prévia da licitante, durante 

a Sessão Pública, o encaminhamento de memoriais e eventuais contrarrazões pelas 
demais licitantes, realizados no âmbito do Sistema Eletrônico, em formulário 
próprio. 

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à 

vencedora. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos. 

12.2.1. Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, 
objetivamente, os fatos e o direito que a licitante pretende que 

sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a 
decisão. 

12.3. Os recursos do art. 109, I, a e b da Lei 8666/93 terão efeito suspensivo, 
conforme parágrafo segundo do mesmo artigo. 

12.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

12.5. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, 

devidamente informado, à consideração da Diretoria do Foro da Justiça Federal – 
Seção Judiciária do Maranhão, que proferirá decisão definitiva antes da 
homologação do procedimento. 

12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
na Seção de Compras e Licitações, no 1º Andar do Anexo II do prédio da Justiça 

Federal, na Av. Senador Vitorino Freire, 300, Areinha, São Luís, Maranhão, nos dias 
úteis, no horário das 9h às 18h (horário local). 

12.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente fará a adjudicação do objeto e homologará o procedimento 
licitatório. 

 

13 - DA CONTRATAÇÃO 

 

13.1.As licitantes obrigar-se-ão a cumprir todas as condições dispostas no Edital. 
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13.2. A contratação terá vigência pelo período de 01 (um) ano, contado a partir da 

devida publicidade legal. 

13.3.A cada aquisição será emitido Contrato respectivo em favor da licitante 

vencedora. 

13.4.Como condição para emissão do Contrato, a empresa vencedora deverá 

manter as mesmas condições de habilitação, cuja confirmação será feita através de 
consulta ao SICAF ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos 
emissores das certidões de regularidade fiscal. 

13.5.A licitante vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, após a convocação, 
para assinatura do Contrato, via SEI. 

13.6.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 

13.7.Na hipótese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou 
não firmar a contratação no prazo e condições estabelecidos, poderá ser firmada 

contratação com a segunda classificada, desde que nas mesmas condições 
propostas pela primeira e atendidas as especificações e prazos exigidos neste 
Edital. 

13.8.A Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Maranhão reserva-se no 
direito de aumentar as quantidades do objeto da licitação, conforme disposto no 

art. 65, da Lei n. 8.666/93. 

13.9.A contratação resultante do objeto deste Edital reger-se-á ainda pelas normas 
fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11.09.90. 

 

14 – DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

14.1. A empresa vencedora deverá realizar a entrega dos equipamentos objeto do 
Termo de Referência, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar 

do recebimento da ordem de serviço. 

14.3. Os produtos deverão ser entregues conforme itens Anexo I  do Termo de 
Referência. 

14.4. Poderá ser prorrogado o prazo de entrega dos produtos desde que a 

contratada apresente justificativa devidamente fundamentada e por escrito, nos 
casos previstos pelo art. 57, § 1º, incisos I a VI, da Lei N. 8.666/93, e alterações 

posteriores. 

A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega/instalação dos 
materiais, deverá ser dirigida à Secretaria Administrativa – SECAD – e 

protocolizada na Seção de Protocolo e Arquivo Administrativo – SECAM – desta 
Seccional, no horário de 9h às 18h (horário local), ou ser encaminhada por  email 

para secad.ma@trf1.jus.br, até a data de vencimento do prazo de entrega 
inicialmente estipulado, ficando a critério da Seção Judiciária a sua aceitação. 

 

15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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15.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento 

correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Justiça 
Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Maranhão. 

15.2. Para fazer face à despesa, será emitida Nota de Empenho pela Seção de 
Execução Orçamentária e Financeira desta Seccional. 

 

16 – DO PAGAMENTO 

 

16.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal pela 
Contratada e será creditado em conta-corrente através de ordem bancária. 

16.1.1. Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” 
certificando o recebimento definitivo dos produtos por esta 

Seccional, conforme disposto no item 14. 

16.1.2. Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, 

conforme estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa 
SRFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

16.1.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES NACIONAL deverão ser 

anexados à fatura os seguintes documentos: 

a) declaração constante no Anexo IV da Instrução Normativa SRFB 

n. 1.234, de 11 de janeiro de 2012, devidamente assinada pelo 
representante legal da empresa; 

b) declaração para a não retenção do INSS, em determinação à 

Súmula 425, expedida pelo Superior Tribunal de Justiça. 

16.1.4.  Se a empresa não for optante pelo SIMPLES NACIONAL solicita-se 

que no corpo da Nota Fiscal sejam informados todos os tributos 
federais retidos na transação, em conformidade com o artigo 1º, § 
6º, da Instrução Normativa SRF nº 480/2004. 

16.2. A Seção Judiciária do Maranhão terá o prazo para pagamento de até 30 dias, 
salvo quando for despesas que não ultrapasse o limite do art. 24, II da Lei 

8666/93, que serão pagas em 5 dias úteis  , conforme art. 5, parágrafo terceiro da 
Lei 8666/93. 

16.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a 

liquidação da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie 
as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus 

para a Seção Judiciária. 

16.4. A Seção Judiciária do Maranhão poderá deduzir do montante a pagar os 
valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela 

Contratada, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

17 – DAS PENALIDADES 

 

17.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta, comportar-se de modo inidôneo, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida no certame, cometer fraude fiscal, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de 
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 
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17.1.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de 
suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem 

prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

17.1.2. Conforme disposto no Acórdão TCU 754/2015 – P, subitem 9.5.1, será 

autuado processo administrativo com vistas à apenação das empresas que 
praticarem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei nº 
10.520/2002, sendo que tal dispositivo tem caráter abrangente e se refere a 

condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas também ao 
procedimento licitatório e à execução da avença. 

17.1.3 As empresas que não observarem o subitem 17.1.2 deste edital estão 
sujeitas a sanções. 

17.2. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

17.3. As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com 

garantia de defesa prévia. 

17.4. Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será o contratado 

notificado da infração e da penalidade correspondente, para, no prazo de 
cinco dias úteis, apresentar defesa. 

17.5. Recebida a defesa, o Diretor do Foro da Seção Judiciária do Maranhão deverá 

manifestar-se, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões 
apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade. 

17.6. A inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto, assim como a 

execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado, 

garantida a prévia defesa, à aplicação das seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 

IV - 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 

17.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o 

contrato ou instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela 
Administração ensejará a multa correspondente a 20% do valor a ele 

adjudicado. 

17.8. A inexecução parcial do ajuste ensejará a aplicação de multa de 20% 

calculada sobre o valor dos materiais não entregues ou serviços não 
executados. 

17.9. A inexecução total do contrato ensejará a aplicação de multa de 30% do valor 
do ajuste. 

17.10. As multas por atraso serão aplicadas na seguinte conformidade: 

I - 
atraso de até 15 dias: multa de 0,2% x dias de atraso x valor 
referente às obrigações não cumpridas; 
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II - 
atraso de 16 até 30 dias: multa de 0,3% x dias de atraso x valor 
referente às obrigações não cumpridas; 

III - 
atraso de 31 até 60 dias: multa de 0,4% x dias de atraso x valor 

referente às obrigações não cumpridas; 

IV - 
atraso superior a 60 dias será considerado inexecução total do 

ajuste. 

17.11. Nos casos de materiais não entregues no prazo estipulado o atraso será contado a 

partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo estabelecido para a 

entrega. 

17.12. Nos casos de materiais entregues e não aceitos, o atraso será contado a partir do 1º 

dia útil subsequente ao prazo estabelecido para a nova entrega. 

17.13. Pelo não cumprimento com a garantia legal e devida em casos de defeitos de 

fabricação dos produtos durante o período mínimo estipulado neste instrumento, a 

contratada fica sujeita à penalidade de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a União por prazo não superior a 02 

(dois) anos. 

17.14. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

17.15. Poderá ser prorrogado o prazo de entrega dos produtos desde que a contratada 

apresente justificativa devidamente fundamentada e por escrito, nos casos 

previstos pelo art. 57, § 1º, incisos I a VI, da Lei N. 8.666/93, e alterações 

posteriores. 

17.16. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega dos materiais, 

deverá ser dirigida à Secretaria Administrativa – SECAD – e protocolizada na Seção 

de Protocolo e Arquivo Administrativo – SECAM – desta Seccional, no horário de 9h 

às 18h (horário local), até a data de vencimento do prazo de entrega inicialmente 

estipulado, ficando a critério da Seção Judiciária a sua aceitação. 

 

18 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

18.1. A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.2. A critério do Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Maranhão a presente 

licitação poderá ser: 

19.2.1. Adiada, por conveniência exclusiva da Administração; 

19.2.2. Revogada, a juízo da Administração, se considerada inoportuna ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta; 

19.2.3. Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

19.3. A anulação do procedimento licitatório induz à da contratação. 

19.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, 

promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto 

relacionado ao presente Edital. 
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19.5. A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta 

licitação. 

19.6. Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-

á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

19.7. Cópia do edital e seus anexos serão fornecidos no horário de 9h às 18h (horário 

local), pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro, no 1º andar do edifício sede da Seção Judiciária 

do Maranhão, situado na Av. Senador Vitorino Freire, 300, Areinha, São Luís (MA), 

mediante pagamento do valor referente ao custo de reprodução gráfica, ou através de mídia 

eletrônica a ser fornecida pelo interessado, ou poderá ser obtido ainda através da internet 

no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

19.8. Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame 

implicará na aceitação plena das condições estipuladas no presente Edital e submissão às 

normas nele contidas. 

19.9 Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução 

PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, os representantes das empresas 

vencedoras, após a homologação do Certame, deverão obrigatoriamente, 

cadastrar-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no acesso externo do Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI) no endereço: 

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar

&id_orgao_acesso_externo=0, para assinatura digital do Contrato, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas no item 17 deste Edital. 

19.10 Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão disponibilizar o 

acesso para a licitante assinar os documentos, nos prazos estipulados neste Edital. 

19.11. São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos: 

 

a) Anexo I - Termo de Referência; 

b) Anexo II - Modelo de Declaração da Existência de Fatos Impeditivos 

da Habilitação (exigida somente em caso positivo); 

c) Anexo III - Modelo de Declaração Negativa referente ao Inciso XXXIII 

do artigo 7° da Constituição Federal; 

d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de 

Proposta; 

e) Anexo V - Declaração de Não Vistoria 

f) Anexo VI - Minuta do Contrato 

 

19.12.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 

legislação em vigor. 

19.13. Maiores informações acerca da presente licitação e/ou quaisquer dados necessários 

à complementação das especificações poderão ser obtidos junto à Equipe de Apoio ao 

Pregoeiro, no 1º andar do edifício sede da Seção Judiciária do Maranhão, situado na Av. 

Senador Vitorino Freire, 300, Areinha, São Luís (MA), ou pelo fone/fax (98) 3214-5754, nos 

dias úteis, das 9h às 18h (horário local). 

 

São Luís, 16 de outubro de 2020. 

_________________________ 

Neian Cruz Milhomem 

Juiz Federal Diretor do Foro 

Seção Judiciária do Maranhão 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 043/2020 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 0003438-06.2020.4.01.8007-MA 
 

 

 

ANEXO I 

 

 

 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 OBJETO 

1. 1 Contratação de empresa especializada para realização de serviços de fornecimento 

e substituição de baterias seladas e apresentação de laudo técnico  dos no-breaks 

existentes nas unidades da Seção Judiciária do Estado do Maranhão - SJMA e das 
Subseções vinculadas das cidades listadas no ANEXO I 

     1.2 O objeto se enquadra na definição de serviço comum de engenharia previsto no 

parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520/2002 e do art. 1  e art. 3  VIII do Decreto nº 

10024/2019 e serão aplicados os critérios de preferência do Decreto 7174/2010 e Lei 
8248/91. 

 

      2. JUSTIFICATIVA 

      2.1 Os sistemas de alimentação ininterrupta – no-breaks – que compõem o escopo 

desta contratação são responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica de qualidade, livre 

das perturbações e instabilidades daquela proveniente da concessionária de energia elétrica. 

Essa energia de qualidade é consumida por diversos equipamentos, tais como, 

computadores, roteadores, switches, dentre outros presentes em todas as instalações desta 

SJMA. A presente contratação tem por finalidade serviços de fornecimento e substituição de 

baterias seladas e apresentação de laudo técnico  dos no-breaks existentes nas unidades da 
Seção Judiciária do Estado do Maranhão - SJMA e das Subseções vinculadas    

 

    3. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

3.1 A tabela abaixo informa detalhes dos equipamentos e baterias para substituição e 
deverão ser trocadas de imediato e conforme o modelo indicado pelos fabricantes. 

ITEM LOCALIZAÇÃO MARCA/MODELO 
QUANT. 

BAT 

CAP. 

BATERIAS 
TOMBO SÉRIE 

1 

SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

BACABAL - CPD 

 MARCA: VLP/VSI 

MODELO 10KTRI. 
16 9 A/H 21323   

2 

SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

BACABAL - CPD 

 MARCA: VLP/VSI 

MODELO 10KTRI. 
16 9 A/H 21324   
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3 

SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CAXIAS- CPD 

MARCA SMS 
MODLEO SINUS 

DOUBLE II DSP 

USS10000DI 

16 18 A/H 22097   

4 

SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

CAXIAS- CPD 

MARCA SMS 

MODLEO SINUS 

DOUBLE II DSP 

USS10000D 

16 18 A/H 22908   

5 

SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

IMPERATRIZ - CPD 

MARCA SMS 
MODLEO SINUS 

DOUBLE II DSP 

USS10000D 

16 18 A/H 22099   

6 

SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

IMPERATRIZ - CPD 

MARCA SMS 
MODLEO SINUS 

DOUBLE II DSP 

USS10000D 

16 18 A/H 22100   

7 

SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

BALSAS-CPD 

MARCA VSI 

MODELO 10KTRI. 
40 20 A/H 18283   

8 

SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE 

BALSAS-CPD 

MARCA VSI 

MODELO 10KTRI. 
40 20 A/H 18284   

9 

SEÇÃO 

JUDICIÁRIA SÃO 

LUIS-CPD 

MARCA UPS BRASIL 
MODELO 

TRIFASICO HI 

60KVA 

72 26 A/H 
 

3MBN140484

84900004 

10 

SEÇÃO 

JUDICIÁRIA SÃO 

LUI-CPD 

MARCA UPS BRASIL 
MODELO  

TRIFASICO HI 

60KVA 

72 26 A/H 
 

3MBN140484

84900002 

3.2 Tabela de códigos do CATMAT e do sistema SICAM 

CODIGOS CATMAT SICAM 

BATERIAS 9A/H 437672 30.26.002.021 

BATERIAS 9 A/H 437672 30.26.002.021 

BATERIAS 18 A/H 425944 30.26.002.024 

BATERIAS 18 A/H 425944 30.26.002.024 

BATERIAS 18 A/H 425944 30.26.002.024 

BATERIAS 18 A/H 425944 30.26.002.024 

BATERIAS 20 A/H 417634 30.26.002.020 

BATERIAS 20 A/H 417634 30.26.002.020 

BATERIAS 26 A/H 424154 30.26.002.019 

BATERIAS 26 A/H 424154 30.26.002.019 

SERVIÇOS 2658 
 

  

4. DAS DEFINIÇÕES E NORMAS TÉCNICAS. 

4.1 NORMAS TÉCNICAS 
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 4.1.1 Os materiais empregados e os serviços executados de forma eventual deverão 

obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a 

ser editadas, mais especificamente às seguintes normas e legislação: • Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993; • Decreto nº 9.507/2018; • IN SLTI/MPOG nº 1/2010; • IN CGU/MPDG 

nº 1/2016; • IN MPDG nº 5/2017; • IN N.º 01/ SLTI, de 19 de janeiro de 2010 – que dispõe 

sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços 

ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. • Lei N.º 

10.295, de 17 de outubro de 2001 – que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e 

Uso Racional de Energia. • Portaria n.º 23, de 12 de fevereiro de 2015, que Estabelece boas 

práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dispõe sobre o 

monitoramento de consumo desses bens e serviços. • Normas do Instituto Nacional de 

Metrologia – INMETRO e suas regulamentações. • Regulamentos das empresas 

concessionárias. • Prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, 

uso, transporte e armazenagem dos produtos. • NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego 

- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. • NR 18 do Ministério do Trabalho e 

Emprego - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

Considerando a natureza do objeto junto ao serviço de manter energia elétrica estável aos 
servidores de rede e afins ligados, os itens são considerados bens e serviços de TI. 

4.1.2 Os materiais empregados e os serviços executados também deverão obedecer a todas 

as normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, atinentes ao 

objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas. E, às normas internacionais 

consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os temas 

previstos pelas já citadas. 

  

5. DAS NORMAS DE EXECUÇÃO. 

5.1 Para a execução dos serviços de fornecimento e substituição de baterias seladas e 

apresentação de laudo técnico dos no-breaks devem ser observadas as disposições abaixo: 

5.1.1 Os serviços serão realizados em conformidade com o ANEXO II, conforme demanda 

da CONTRATANTE. O serviço deverá ser realizado fora do expediente normal de serviço, 
podendo ser realizado em fins de semana. 

5.2 O serviço somente será considerado executado mediante o Termo de Recebimento 

Definitivo. O prazo para a realização dos serviços constantes neste Termo de Referencias é 

de 30 dias, a contar do recebimento da ordem de serviço. 

5.3 A execução dos serviços relativos a cada Ordem de Serviço (OS) será acompanhada por 

profissional designado pela Fiscalização. As ordem de serviços serão geradas conforme os 
itens do item 3.1 

5.4 Na execução da OS de cada unidade, a CONTRATADA deverá realizar um levantamento 

cadastral completo do respectivo equipamento, incluindo: fabricante, nome do modelo, 

código do modelo, número de série, número de tombo, data de fabricação, potência, tensão 

de entrada, tensão de saída, lista de componentes e suas respectivas descrições e 

identificações, incluindo número de parte (“part number”), versão de firmware/software 

quando aplicável, existência ou não de recursos para comunicação remota e 

monitoramento, tipo de bateria, incluindo fabricante, modelos, tensão, capacidade em Ah, 

quantidade, tipo de borne, data de fabricação. Deverão também constar no cadastro os 

diâmetros dos condutores de entrada e saída do equipamento e interligação com as 

baterias, bem como o tipo e a capacidade dos disjuntores de proteção dos respectivos 

circuitos, informação sobre a existência ou não de by-pass externo por meio do quadro de 

distribuição, existência de aterramento na entrada e na saída, e outras informações que a 

CONTRATADA julgar pertinentes ou que forem demandadas pela Fiscalização. Tal cadastro 

deverá ser fornecido em meio eletrônico. 
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5.5 O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada Ordem de Serviço darse-

ão da seguinte forma: 

5.5.1 PROVISORIAMENTE: em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação 

da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de teste de conformidade, 
que será efetivado pela Fiscalização. 

5.5.2 DEFINITIVAMENTE: em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento 

provisório, bem como da entrega do Relatório Técnico, mediante a lavratura de termo de 

aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo. 

5.6 Se, antes do recebimento definitivo for identificada alguma falha na execução do 

serviço, o prazo para a efetivação do recebimento definitivo será interrompido, até que a 

CONTRADA proceda a eliminação definitiva da falha, recomeçando a contagem do prazo 

para recebimento definitivo após o reparo das impropriedades detectadas, sem ônus para a 

CONTRATANTE. Os teste de tensão de saída bem como corrente do banco de baterias 
deverão ser realizados. 

5.7 Os serviços executados terão garantia técnica de execução de pelo menos 1 ano 

contado do recebimento definitivo dos serviços. Tal garantia incluirá todos os componentes 

aplicados na manutenção realizada. O prazo mínimo da garantia das baterias deverá ser de 
pelo menos 1 ano. 

5.8 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar qualquer defeito 

relacionado à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que 
houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE. 

5.9 O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o 
período de garantia previsto no item 5.7. 

5.10 A critério da Fiscalização, poderão ser exigidos testes de desempenho adicionais 

àqueles especificados em 5.6. Tais testes poderão incluir medições de tensão, corrente, 

potência nominal, sobrecarga, autonomia, tempo de recarga, proteções, elevação de 

temperatura, geração de ruído, entre outros que se façam necessários para confirmar o 
adequado funcionamento do equipamento após a realização de manutenção. 

  

6. DA EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar toda a mão de obra necessária para a realização 

dos serviços de substituição de baterias seladas e apresentação de laudo técnico dos no-

breaks, objeto deste Termo de Referência, observadas todas as normas trabalhistas 

aplicáveis. 

6.2 A equipe de execução deverá ser coordenada por Engenheiro Responsável, devidamente 

habilitado, o qual será responsável técnico pela execução e coordenação de todos os 
serviços de manutenção preventiva objeto deste Termo de Referência. 

6.2.1 As principais atribuições e responsabilidades deste profissional durante a execução do 
contrato são: 

6.2.1.1 Supervisionar as atividades de manutenção preventiva e prestar suporte técnico às 

mesmas; 

6.2.1.2 Efetuar a análise de falhas dos equipamentos, identificando suas causas raízes; 
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6.2.1.3 Avaliar as necessidades em termos de materiais e mão-de-obra para uma 

manutenção eficaz; 

6.2.1.4 Garantir o cumprimento da NORMA REGULAMENTADORA Nº 10 - SEGURANÇA EM 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE por todos os funcionários da CONTRATADA, 
durante a execução de todos os serviços por ela disciplinados que fazem parte do contrato; 

6.2.1.5 Elaborar e assinar o Relatório Técnico; 

6.2.1.6 Avaliar vida útil remanescente dos equipamentos e as eventuais necessidades de 
renovação, auxiliando a Fiscalização da SJMA nas tomadas de decisão; 

 6.2.1.7 Identificar e reportar os riscos em termos de segurança associados à manutenção; 

6.2.1.8 Identificar e reportar eventuais incompatibilidades ou inadequações dos ambientes e 

instalações relacionados aos equipamentos, indicando as medidas corretivas necessárias; 

6.2.1.9 Elaborar e consolidar levantamento cadastral dos equipamentos, contemplando 

todas as suas informações técnicas e condições de operação conforme descrito neste Termo 
de Referência; 

6.2.1.10 Manter a equipe atualizada quanto às normas técnicas, legais e administrativas; 

6.2.1.11 Elaborar relatórios, comunicados, laudos, procedimentos de manutenção e outros 
documentos, quando necessário. 

  

7. DAS AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

7.1 Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de 

recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais 

consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de 
responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE. 

7.2 As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição 

se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela 
CONTRATADA: 

7.2.1 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes. 

7.2.2 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade. 

7.2.3 Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água. 

 7.2.4 Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, 
asseio e conservação, inclusive logística reversa de baterias e componentes eletrônicos. 

7.2.5 Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação entre 

custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, 
associados ao produto. 

7.2.6 Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo 
de energia e água. 

7.3 A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de 

relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a 

solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados 
mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 
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7.4 A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 

racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de 

responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes 
em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE. 

7.5 A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais 

substituídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à fiscalização para 
avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela CONTRATANTE. 

7.6 Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, deverão ser adequadamente 

separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária 
vigentes. 

7.7 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte, reciclagem ou logística 

reversa de materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para 

descarte que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, 

remetendo-os para os estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência 
técnica autorizada pelas respectivas indústrias. 

7.7.1 Atender, no que couber, às disposições da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

instituída pela LEI n. 12.305, de 02/08/2010, regulamentada pelo DECRETO n. 7.404, de 

23/12/2010. 7.8 A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os 

requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para 

a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos 

na prestação dos serviços. 

7.8 A CONTRATADA deverá observar a Resolução CONAMA nº 401/2008, para a aquisição 

de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua 

responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e 
mercúrio. 

  

8. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA A CONTRATAÇÃO 

8.1  Descrição dos valores: 

a) R$ 730,80  POR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTO X 10 UNIDADES 

TOTALIZANDO R$ 7.308,00 

b) R$ 131.112,72 EM BATERIAS SELADAS  

8.2 O valor total estimado para a contratação é de R$ 138.420,72  

  

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 Critério de julgamento das propostas: MENOR PREÇO GLOBAL – 

  

10. DAS PLANILHAS DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, DA PROPOSTA DE 
PREÇOS E ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

10.1 Tendo em vista as características do objeto da contratação ora proposta, a formação 

do preço de referência adotou os critérios a seguir. 
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10.2 A planilha de composição de custos e formação de preços relativa aos serviços a serem 

contratados é meramente estimativa para efeito do estabelecimento do preço de referência 

do órgão, cabendo ao licitante preenchê-la e apresentá-la, elaborando sua proposta em 
conformidade com o previsto neste Termo de Referência. 

10.3 O valor total estimado na planilha de referência é estimativa máxima de gastos dentro 

do período contratual, não havendo obrigação por parte da Administração de execução da 

totalidade dos serviços indicados ou do valor total informado. Serão executados os insumos 

e serviços eventuais para fins de pagamento apenas à medida que surgirem as 

necessidades e as respectivas Ordens de Serviço forem emitidas, com os pagamentos sendo 

efetuados conforme os preços unitários dos serviços executados. 

10.4 A formação dos preços de referência dos serviços levou em conta os custos com mão-
de-obra e deslocamento da equipe técnica, foi baseado em pesquisas no banco de preços. 

10.5 A proponente deverá apresentar na sua proposta preço para todos os serviços 
especificados no ANEXO II. 

10.6 A planilha do item 3.1 apresenta os diferentes tipos de baterias para aplicação nos no-
breaks.  

10.7  O preço total estimado no item 8.1 b é baseado numa estimativa de consumo ao 

longo do contrato. Porém, tal valor constitui apenas estimativa do valor a ser consumido no 

contrato com substituição de baterias com o fim de determinar a previsão orçamentária do 
contrato., 

10.8 A contratada deverá apresentar em sua proposta o preço unitário de cada tipo de 

bateria, sendo este o preço unitário vigente no contrato e que será pago para cada tipo de 

bateria conforme sua utilização. As baterias deverão ter as dimensões compatíveis como os 

equipamentos informados na tabela 3.1. Baterias seladas, reguladas pro válvula VRLA para 
no-break, com tensão de 12v, vaso em ABS. 

 . 

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DISPOSIÇÕES GERAIS 

 11.1 Visando à sua habilitação no certame, as licitantes deverão comprovar possuir 
qualificação técnica compatível com o objeto dessa licitação. 

11.1.1 CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

a) A licitante deverá apresentar comprovação de registro com o CREA- Conselho 
Regional de Engenharia dentro da validade. 

b) A licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível às atividades descritas neste Termo de Referência. A comprovação da 

capacidade técnico-operacional da empresa licitante deve ser feita mediante a apresentação 

de atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e certificado pelo 

CREA acompanhado da respectiva CAT em nome da empresa, que comprove que a empresa 

executou os seguintes serviços: 

I. Manutenção preventiva e /ou corretiva em parque de pelo menos 5 nobreaks de dupla 
conversão (online) com potência maior ou igual a 10 kVA cada um. 

11.1.2 CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

a) A licitante deve comprovar que possui em seu quadro permanente, na dada prevista para 

entrega da proposta, profissional de nível superior Engenheiro Eletricista ou Engenheiro 
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Eletrônico detentor de atestado de capacidade técnica por execução do serviço listado no 

item abaixo. 

I. Manutenção preventiva e /ou corretiva de nobreaks de dupla conversão (online) com 
potência maior ou igual a 10 kVA. 

b) O responsável técnico pela execução dos serviços descritos no item 11.1.2 a)  deve ter 
registro no CREA sendo exigida a apresentação de certidão de registro correspondente. 

b) A licitante deverá indicar a equipe técnica (engenheiro eletricista ou engenheiro 

eletrônico) responsável pela execução dos serviços, apresentando também registro 

ou inscrição do profissional no CREA dentro da validade. 

c) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-

profissional deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição 

por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
Fiscalização. 

d) A comprovação da capacidade técnico-profissional deve ser feita mediante a 

apresentação de atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e 

certificado pelo CREA através das certidões de acervo técnico (CAT) vinculadas às anotações 
de responsabilidade técnica correspondentes. 

11.1.2.2 Será considerado como pertencente ao corpo técnico da Licitante, para fins de 

comprovação do acervo técnico - profissional, definido em 11.1.2 (a), profissionais que 

possuam seu vínculo à licitante comprovado mediante apresentação de um dos seguintes 
documentos: 

a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto à entidade competente, se 

nesse documento constar o nome do profissional indicado dentre os responsáveis técnicos 

da empresa; 

b) Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada da guia do último 

mês de recolhimento do FGTS no qual conste o nome do(s) profissional(is); 

c) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo 

Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o número de registro, 

qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de salário ou Contrato de Trabalho 

ou Ficha de Registro de Empregado (FRE), em frente e verso, devidamente visada pela DRT 
ou ainda, na qualidade de profissional liberal, contrato de prestação de serviços; 

d) Contrato social, Certidão da Junta Comercial ou Ato Constitutivo devidamente atualizados 

em que se demonstre a condição de sócio, proprietário(s) ou dirigente (s), do(s) 

profissional(is) indicado(s); e) Contrato de prestação de serviço sem vínculo trabalhista, 

regido pela legislação civil comum, conforme previsto no Acórdão TCU nº 80/2010 – 

Plenário; f) Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado de 

responsabilidade técnica, desde que acompanhada de declaração de anuência do 
profissional. 

  

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 Além das obrigações oriundas da observância da legislação em vigor, notadamente a 

Lei n.º 8.666/93, bem como outras porventura a serem previstas no instrumento 
convocatório, serão obrigações da Contratante: 
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12.1.1 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do contrato, inclusive 

destinar, se for o caso, local para que o representante da CONTRATADA possa executar o 
controle dos serviços e de seu pessoal. 

12.1.2 Expedir autorização de serviços com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da 
data de início da execução dos mesmos; 

12.1.3 Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços sob os aspectos 

quantitativo e qualitativo, comunicando à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência 

relacionada com a execução do Contrato; 

12.1.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 

12.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada pelos serviços prestados; 

12.1.6 Analisar e atestar os documentos, incluindo notas fiscais, relatórios técnicos 

apresentados pela Contratada, quando da cobrança pelos serviços prestados em até cinco 

dias úteis. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão devolvidos à 

Contratada para as devidas correções. A nova contagem dos prazos para análise, ateste e 
pagamento recomeçará quando da reapresentação dos documentos devidamente corrigidos. 

12.1.7 Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 
execução dos serviços. 

12.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidores que formem 

equipe de fiscalização especialmente designada, nos termos do art. 67, da Lei n.º 

8.666/1993. 

12.1.9 Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 

empresa CONTRATADA, exigindo sua correção, ressalvados os casos fortuitos ou de força 
maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE. 

12.1.10 Arquivar, dentre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamento, 

termos de recebimento, contratos, livro de registros da realização dos serviços e relatórios 

de inspeções técnicas, após o recebimento dos serviços. 

12.1.11 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a 
prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais. 

12.1.12 Exigir o afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA 

que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que adote postura 
inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe forem designadas. 

12.1.13 Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com 

a execução do serviço. 

12.1.14 Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência. 

12.1.15 Proceder às vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio 

de Fiscal do Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata 
regularização das falhas eventualmente detectadas. 

12.1.16 Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

  

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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A Contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, peças, materiais, ferramentas, 

equipamentos e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços previstos neste 

Termo de Referência e demais atividades correlatas, e das obrigações oriundas da 

observância da legislação em vigor, notadamente a Lei nº 8.666/93, bem como outras 

porventura a serem previstas no instrumento convocatório, obriga-se: 

13.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da 

licitação, principalmente seu cadastro e documentação junto ao SICAF devidamente 
atualizado, inclusive para efeito de pagamento, sob pena de rescisão contratual. 

13.2 Dar início aos serviços a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela 

Contratante. 

13.3 Manter disponível o registro de execução, por meio de Ordens de Serviço, e divulgar os 
procedimentos e resultados das atividades através de relatórios. 

13.4 Providenciar o transporte dos equipamentos que necessitem sofrer manutenção, a qual 

não possa ser efetuada no próprio local de instalação, desde a respectiva Unidade 

Administrativa até o local onde será executada a manutenção, sem ônus adicional para a 

Administração, providenciando também o seu retorno até o local de origem, quando do 
término dos serviços. 

13.5 Elaborar e manter, em meio eletrônico e/ou papel a ser entregue à Contratante no 
final do contrato, os registros cadastrais que deverão conter, no mínimo: 

13.5.1 A relação atualizada de todos os equipamentos, discriminando marca, modelo, 

potência, características, quantidades de baterias e as especificações técnicas dos mesmos, 

conforme item 3.1. 

13.5.2 A ficha de histórico de cada equipamento, onde serão anotadas todas as 
intervenções efetuadas naquele equipamento. 

13.7 Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços, bem como as normas da 
ABNT e às exigências do CREA. 

13.8 Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI`s, conforme 

constatada a sua necessidade. Difundir normas e procedimentos de segurança relativos à 

correta operação e manutenção de equipamentos energéticos do tipo Nobreak, mantendo 

em seu quadro de pessoal os profissionais de segurança em número e qualificação 
requeridos pelas normas legais. 

13.9 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, 

constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para 

execução ou de providências por parte da Contratante, especialmente se representar risco 
para o patrimônio público. 

13.10 Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los 

de acordo com as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento 

convocatório e seus anexos, a boa técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos 

e sistemas e dos materiais utilizados, legislações e normas pertinentes. 

13.11 Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços, incluindo 
transporte (inclusive com seguro), ferramental, equipamentos de segurança, etc. 

13.12 Manter em condições de limpeza e organização os ambientes de acesso restrito ao 
pessoal de manutenção. 
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 13.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou 

em parte, os defeitos ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços 
e/ou materiais empregados. 

13.14 Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Contratante 
e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho. 

13.15 Repor, no prazo máximo de cinco dias úteis, após a devida comprovação de 

responsabilidade, qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido 

danificado ou extraviado por seus empregados. 

13.16 Orientar os seus empregados para que não se retirem dos prédios ou instalações da 

Contratada portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da Contratante e 
liberação no posto de vigilância da Contratante. 

13.17 Apresentar à Contratante, em até dois dias úteis após a data de início dos serviços, o 

recolhimento junto ao CREA-MA, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa a 

todos os serviços constantes do objeto do contrato e referente ao período de duração do 
mesmo. 

13.18 Elaborar laudo técnico, quando solicitado, relacionado com o objeto do contrato; 

13.19 Apresentar responsável técnico com registro no CREA, para supervisionar o serviço 
pessoalmente e assinar os relatórios 

13.20 Prestar os serviços, objeto do presente Termo de Referência, dentro dos elevados 
padrões de qualidade. 

13.21 Arcar com todos os ônus necessários à completa e correta execução dos serviços, 

inclusive impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o objeto do contrato, bem como 
seguro de acidentes de trabalho para seus empregados. 

13.22 Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista 
no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

13.23 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme 

previsto neste Termo de Referência, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso 

semanal, greve, licença, falta ao serviço e demissão de empregados, sendo de exclusiva 

responsabilidade da Contratada, pontualmente ou tempestivamente, as despesas com todos 
encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais. 

13.24 Permitir que seus empregados sejam vistoriados pela segurança interna. A vistoria 
deverá ser impessoal, aleatória ou indiscriminada e sem contato físico. 

13.25 Garantir todos seus produtos pelo prazo não inferior a 12 meses (materiais 

mecânicos e elétricos), por qualquer defeito de fabricação ou instalação. 

 13.26 Disponibilizar à Contratante relação dos telefones fixos e celulares e endereços 
eletrônicos para contatos. 

13.27 A Contratada deverá cumprir os seguintes critérios em atenção à política de proteção 
ao trabalho: 

13.27.1 Atendimento às Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE, quanto à Segurança e Medicina do Trabalho; 

  

14. DAS SANÇÕES 



_____________________________________________________________________________________________ 30 

a) Advertência; 

b) Multas; 

c) Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 

d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

14.1 As multas por atraso serão aplicadas na seguinte conformidade: 

I - atraso de até 15 dias: multa de 0,2% x dias de atraso x valor referente às obrigações 

não cumpridas; 

II - atraso de 16 até 30 dias: multa de 0,3% x dias de atraso x valor referente às 

obrigações não cumpridas; 

III - atraso de 31 até 60 dias: multa de 0,4% x dias de atraso x valor referente às 

obrigações não cumpridas; 
IV - atraso superior a 60 dias será considerado inexecução total do ajuste. 

  

15. VISITA TÉCNICA/VISTORIA 

 15.1. A vistoria será facultativa. Os licitantes poderão realizar visita ao local da 

execução dos serviços, com o intuito de efetuar os levantamentos necessários ao 

desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões que jamais 

poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços 

15.2 A visita poderá ser previamente agendada junto a Seção de Sistemas e Suporte 

Técnico - SESIS, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h pelo telefone (98) 32145748 ou 
pelos e-mails sesis.ma@trf1.jus.br ou nutec.ma@trf1.jus.br. 

15.3. Caso seja realizada a vistoria visita técnica, a SESIS expedirá Atestado de 

Vistoria atinente a(s) instalação(ões) visitada(s), assinado pelo Supervisor da Seção e pelo 

representante da empresa. 

15.4. Na visita técnica, em encontrando algum aspecto incompatível com os termos do 

edital como um todo ou algo que possa alterar o estatuído neste instrumento, a licitante 

deverá comunicar formalmente e tempestivamente à Administração da Seção 

Judiciária/Subseção, a fim de que esta possa se manifestar também formalmente a 

respeito; 

15.5. O silêncio da licitante quanto à vistoria, ao teor deste Termo de Referência ou edital 

licitatório, dentro do prazo adequado anterior a licitação, importará na sua aceitação total e 

irrestrita a todos os termos do edital como um todo, e, em assim sendo, não serão aceitas 
impugnações ou recursos posteriores ao prazo hábil atinentes à matéria; 

15.6. Caso o licitante opte pela não realização da vistoria, deverá emitir declaração própria, 

assinada por representante ou preposto, conforme modelo constante em ANEXO do edital, 

dando fé que conhece todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto 

desta licitação, responsabilizando-se integralmente, também, pela execução dos serviços 
nas condições descritas neste Termo de Referência e no Edital. 
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16  MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

16.1 Modalidade da licitação será por pregão eletrônico. 

 

17  GARANTIA E VALIDADE 

Os produtos, objeto deste Termo de Referência, deverão ser garantidos pela empresa 

vencedora por 12 (doze) meses, a contar recebimento definitivo do produto. 

  

18  DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, conforme art. 40, 

XIV da Lei 8666/93 a contar do recebimento definitivo ou atesto da nota fiscal; 

2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666/93, sem prejuízo do que dispõe seu 

parágrafo único,  deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da apresentação da fatura", conforme art. 5, §3º da Lei 8666/93; 

 

19 DO PRAZO CONTRATUAL  

19.1 O prazo para o contrato é de 1 (um) ano. 
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ANEXO I  DO TERMO DE REFERÊNCIA 

            Endereço da Seção Judiciária do Maranhão e suas Subseções, onde as 

baterias devem ser entregues. 

            SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO LUIS - (local: Av. Senador Vitorino Freire, 300, Bairro 
Areinha, CEP: 65.031-900, São Luís/MA). 

            SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ (local: Av. Tapajós, s/n, Bairro Parque das 
Nações, CEP: 65.912-900)  

            SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAXIAS (local: Rua 07-A, Cidade Judiciária – Campo de 
Belém, CEP: 65.609-900)  

            SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BACABAL (local: Rua Frederico Leda, 1.910, centro, 

CEP: 65.700-000)  

            SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BALSAS (BR 230, KM 01 – Setor industrial, Balsas -MA, 
CEP: 65.800-000) 

  

ANEXO II  DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Serviços a serem realizados: 

Serviço de substituição de baterias 

Serviço de preparação e apresentação de laudo técnico  dos no-breaks 

  

Ricardo Luis da Silva 

Supervisor da SESIS 
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 043/2020 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 0003438-06.2020.4.01.8007-MA 
 

 
 

 
  
 

ANEXO II 

 

 

MODELO 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

(EXIGIDA SOMENTE EM CASO POSITIVO) 

 

 

  (Nome da Empresa)_______________, CNPJ n.º ________________, 

sediada_____(endereço completo)_____________________, declara, em 
atendimento ao previsto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2020, sob 
as penas da Lei, a superveniência dos fatos a seguir elencados, os quais poderão 

constituir-se em impeditivos da habilitação neste procedimento licitatório. 

 

1. __________________________________________________; 
2. __________________________________________________; 
3. __________________________________________________ 

(Especificar outros) 
   

 
 
 

Local e data 
 

nome/ qualificação e 
n.º da identidade do declarante 
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 043/2020 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 0003438-06.2020.4.01.8007-MA 
  

 

 

 

ANEXO III 

 

 

 

MODELO 

 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA REFERENTE INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° - CF E 
ARTIGO 3° DA RESOLUÇÃO Nº 07/2005 DO CNJ 

 

 

 

 

   

(Nome da Empresa)_______________, CNPJ n.º ________________, 

sediada ____________(endereço completo)____________________, declara, em 

atendimento ao disposto no artigo 3º da Resolução Nº 07/2005 do Conselho 

Nacional de Justiça, que não contratará durante a vigência da avença decorrente 

do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2020 empregados que sejam cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, 

de ocupantes de cargo de direção e assessoramento ou de juízes vinculados à 

Seção Judiciária do Maranhão.  

Declara, ainda, em atendimento ao previsto no inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal, que não possui, em seu quadro de pessoal, 

empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, nem empregados menores de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  

 

Local e data 
 

nome/ qualificação e 
n.º da identidade do declarante 
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ANEXO IV 

 

 

MODELO 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

   

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital 

(completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o 
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da 
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação 
da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) 
quanto a participar ou não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 

licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 

licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 

licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura 
oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
Local e data 

 

________________________________________________________ 
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com 

identificação completa)  
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ANEXO V 
 

 

MODELO 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA 
 
 
 

                        A Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inscrita no CNPJ N° 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na xxxxxxxxxx, Bairro xxxxxxxxxxxxx, 

CEP n xxxxxxxxxxxxxx, declara por seu representante legal, o(a) Sr(a). 
xxxxxxxxxxxxxx CPF N° xxxxxxxxxxxx, ter ciência e conhece todos os 

elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, 
responsabilizando-se integralmente, também, pela execução dos serviços 

nas condições descritas no Termo de Referência - Anexo I. 
 

 
 

São Luís (MA), xx de xxxxx de 2020. 
 

 
(assinatura do vistoriador) 

CPF do vistoriador 
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ANEXO VI 

 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO N. ....../2020 – CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 
BATERIAS SELADAS E APRESENTAÇÃO DE 

LAUDO TÉCNICO DOS NO-BREAKS 
EXISTENTES NAS UNIDADES DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARAHÃO – 
SJMA E DAS SUBSEÇÕES VINCULADAS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, ATRAVÉS DA 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO E A 

EMPRESA ..........................., O QUAL SE 
ORIGINOU DO PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO N. ....., AUTORIZADO PELO 

ORDENADOR DE DESPESA ÀS FOLHAS ........ 
DESSES AUTOS. 

 
Ao ......... dias do mês de ......... do ano de dois mil e ........, de um 

lado a União, através da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO 

JUDICIÁRIA NO MARANHÃO, com registro no C.N.P.J./M.F. sob o nº 
05.424.667/0001-35 e sede no Fórum Ministro Carlos Alberto Madeira, na Av. 

Senador Vitorino Freire, 300, Areinha, nesta Capital - neste ato representada pelo 
MM Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. ..............................., brasileiro, casado, 
portador da Carteira de Identidade n. ............ SSP/...., inscrito no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) sob o n. ....................., residente e domiciliado nesta cidade, 
no uso de suas atribuições legais  - designada doravante simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ......................................, com 
registro no C.N.P.J./M.F. sob o nº ......................., e sede na Rua ....................., 

na cidade de ................. - neste ato representada pelo Sr. ........................., 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº ............... SSP-....,  CPF 
nº ..................., residente e domiciliado na ..............................., na cidade de 

........................ - doravante designada CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E 

SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS SELADAS E APRESENTAÇÃO DE LAUDO 
TÉCNICO DOS NO-BREAKS EXISTENTES NAS UNIDADES DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARAHÃO – SJMA E DAS SUBSEÇÕES 

VINCULADAS, tendo em vista o disposto nos autos do Procedimento 
Administrativo N. ............., Edital do Pregão N. ..........., as disposições da Lei n. 

10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar n. 123, de 14.12.2006, Decretos n. 
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3.555, de 08.08.2000, e 10.024, de 28.10.20189, e Lei n. 8.666/93 e alterações 

posteriores, demais legislação e normas aplicáveis, bem como nas seguintes 
Cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O objeto do presente contrato consiste em contratar empresa para 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 
BATERIAS SELADAS E APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS NO-

BREAKS EXISTENTES NAS UNIDADES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO MARAHÃO – SJMA E DAS SUBSEÇÕES VINCULADAS, conforme ANEXO I. 

 
Parágrafo Primeiro - Observada a limitação constante no § 1º do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93, poderá a CONTRATANTE, a qualquer tempo e mediante aditivo 

próprio, efetuar alterações unilaterais nos quantitativos, desde que não resulte em 
impossibilidade na prestação do serviço por parte da CONTRATADA. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE 

O presente Contrato tem por finalidade prover a 
____________________________ dos serviços especializados da categoria 

profissional descrita na Cláusula Primeira.  
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

De acordo com o item 5 do Termo de Referência anexo a este contrato.  
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, peças, materiais, 
ferramentas, equipamentos e utensílios necessários para a perfeita execução dos 
serviços previstos neste Termo de Referência e demais atividades correlatas, e das 

obrigações oriundas da observância da legislação em vigor, notadamente a Lei nº 
8.666/93, bem como outras porventura a serem previstas no instrumento 

convocatório, obriga-se: 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e 
qualificação na fase da licitação, principalmente seu cadastro e documentação junto 

ao SICAF devidamente atualizado, inclusive para efeito de pagamento, sob pena de 
rescisão contratual. 

Dar início aos serviços a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida 

pela Contratante. 

Manter disponível o registro de execução, por meio de Ordens de Serviço, e 
divulgar os procedimentos e resultados das atividades através de relatórios. 

Providenciar o transporte dos equipamentos que necessitem sofrer 

manutenção, a qual não possa ser efetuada no próprio local de instalação, desde a 
respectiva Unidade Administrativa até o local onde será executada a manutenção, 
sem ônus adicional para a Administração, providenciando também o seu retorno 

até o local de origem, quando do término dos serviços. 
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Elaborar e manter, em meio eletrônico e/ou papel a ser entregue à 

Contratante no final do contrato, os registros cadastrais que deverão conter, no 
mínimo: 

I - A relação atualizada de todos os equipamentos, discriminando marca, 

modelo, potência, características, quantidades de baterias e as especificações 
técnicas dos mesmos, conforme item 3.1 do Termo de Referência. 

II - A ficha de histórico de cada equipamento, onde serão anotadas todas as 

intervenções efetuadas naquele equipamento. 

Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços, bem como as 
normas da ABNT e às exigências do CREA. 

Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI`s, 

conforme constatada a sua necessidade. Difundir normas e procedimentos de 
segurança relativos à correta operação e manutenção de equipamentos energéticos 
do tipo Nobreak, mantendo em seu quadro de pessoal os profissionais de segurança 

em número e qualificação requeridos pelas normas legais. 

Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem 
funcional, constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa 

de autorização para execução ou de providências por parte da Contratante, 
especialmente se representar risco para o patrimônio público. 

Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e 

efetuá-los de acordo com as especificações constantes da proposta, as disposições 
do instrumento convocatório e seus anexos, a boa técnica, as instruções dos 
fabricantes dos equipamentos e sistemas e dos materiais utilizados, legislações e 

normas pertinentes. 

Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços, 
incluindo transporte (inclusive com seguro), ferramental, equipamentos de 

segurança, etc. 

Manter em condições de limpeza e organização os ambientes de acesso 
restrito ao pessoal de manutenção. 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 

total ou em parte, os defeitos ou incorreções resultantes da má qualidade da 
execução dos serviços e/ou materiais empregados. 

Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 

Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos 
locais de trabalho. 

Repor, no prazo máximo de cinco dias úteis, após a devida comprovação de 
responsabilidade, qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido 

danificado ou extraviado por seus empregados. 

Orientar os seus empregados para que não se retirem dos prédios ou 
instalações da Contratada portando volumes ou objetos, sem a devida autorização 

da Contratante e liberação no posto de vigilância da Contratante. 
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Apresentar à Contratante, em até dois dias úteis após a data de início dos 

serviços, o recolhimento junto ao CREA-MA, da Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), relativa a todos os serviços constantes do objeto do contrato e 

referente ao período de duração do mesmo. 

Elaborar laudo técnico, quando solicitado, relacionado com o objeto do 
contrato; 

Apresentar responsável técnico com registro no CREA, para supervisionar o 

serviço pessoalmente e assinar os relatórios 

Prestar os serviços, objeto do presente Termo de Referência, dentro dos 
elevados padrões de qualidade. 

Arcar com todos os ônus necessários à completa e correta execução dos 

serviços, inclusive impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o objeto do 
contrato, bem como seguro de acidentes de trabalho para seus empregados. 

Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 

prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, 
conforme previsto neste Termo de Referência, sem interrupção, seja por motivo de 
férias, descanso semanal, greve, licença, falta ao serviço e demissão de 

empregados, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada, pontualmente ou 
tempestivamente, as despesas com todos encargos e obrigações sociais, 

trabalhistas e fiscais. 

Permitir que seus empregados sejam vistoriados pela segurança interna. A 
vistoria deverá ser impessoal, aleatória ou indiscriminada e sem contato físico. 

Garantir todos seus produtos pelo prazo não inferior a 12 meses (materiais 

mecânicos e elétricos), por qualquer defeito de fabricação ou instalação. 

Disponibilizar à Contratante relação dos telefones fixos e celulares e 
endereços eletrônicos para contatos. 

A Contratada deverá cumprir os seguintes critérios em atenção à política de 

proteção ao trabalho: 

I - Atendimento às Normas Regulamentares expedidas pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE, quanto à Segurança e Medicina do Trabalho; 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações oriundas da observância da legislação em vigor, 
notadamente a Lei n.º 8.666/93, bem como outras porventura a serem previstas 
no instrumento convocatório, serão obrigações da Contratante: 

Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do contrato, 

inclusive destinar, se for o caso, local para que o representante da CONTRATADA 
possa executar o controle dos serviços e de seu pessoal. 
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O serviço somente será considerado executado mediante o Termo de 

Recebimento Definitivo. O prazo para a realização dos serviços constantes no 
Termo de Referencias é de 30 dias, a contar do recebimento da ordem de serviço; 

Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços sob os aspectos 

quantitativo e qualitativo, comunicando à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência 
relacionada com a execução do Contrato; 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA; 

Efetuar o pagamento à Contratada pelos serviços prestados; 

O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada Ordem de 
Serviço darse-ão da seguinte forma: 

1 PROVISORIAMENTE: em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

comunicação da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de 
teste de conformidade, que será efetivado pela Fiscalização. 

2 DEFINITIVAMENTE: em até 10 (dez) dias corridos, contados do 

recebimento provisório, bem como da entrega do Relatório Técnico, mediante a 
lavratura de termo de aceite, que será assinado pelas partes, para que seja 
configurado o recebimento definitivo. 

Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências 

para a execução dos serviços. 

Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidores que 
formem equipe de fiscalização especialmente designada, nos termos do art. 67, da 

Lei n.º 8.666/1993. 

Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas 
pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção, ressalvados os casos fortuitos 

ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE. 

Arquivar, dentre outros documentos, projetos, especificações técnicas, 
orçamento, termos de recebimento, contratos, livro de registros da realização dos 

serviços e relatórios de inspeções técnicas, após o recebimento dos serviços. 

Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a 
prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais. 

Exigir o afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da 
CONTRATADA que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que 

adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que 
lhe forem designadas. 

Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência 

relacionada com a execução do serviço. 

Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência. 
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Proceder às vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por 

meio de Fiscal do Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e 
determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas. 

Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares 

cabíveis, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

 A Contratante pagará à Contratada, pelos serviços descritos na cláusula primeira 

deste instrumento, o Valor Global (VG) de R$ ........... 
(........................................), perfazendo um Valor Anual Contratado (VAC) de R$ 

........... (.............................................). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 

Os valores dos serviços pactuados neste termo não poderão ser reajustados. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

1 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão 
desta contratação ficará a cargo do NUTEC, através do servidor designado, que também 
será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança. 

2 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual competem ao gestor da 

execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa e setorial, de 
acordo com os artigos 39 e 40 da IN-05/2017. 

3. A fiscalização será exercida pelo CONTRATANTE e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público 
ou de seus agentes e prepostos. Ao CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar a 
execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital. 

  

 CLÁUSULA NONA– DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, conforme art. 
40, XIV da Lei 8666/93 a contar do recebimento definitivo ou atesto da nota 

fiscal; 
2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666/93, sem prejuízo do que dispõe 

seu parágrafo único,  deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da apresentação da fatura", conforme art. 5, §3º da Lei 8666/93; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, 
desde que haja interesse da Contratante, com a apresentação das devidas 

justificativas.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ‐ DA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. A despesa decorrente desta contratação correrá à conta dos recursos específicos 

consignados no Elemento de Despesa nº. ..... e Programa de Trabalho n. 
....................... 

2. Foi emitida a Nota de Empenho nº .................., de ............., no valor 

estimativo de R$ ................ (.......................................), a fim de cobrir as 
despesas oriundas desta contratação. 

3. Para os exercícios futuros, as despesas decorrentes desta contratação correrão à 
conta dos recursos orçamentários destinados ao atendimento de despesas de 

mesma natureza, extraindo‐se o respectivo empenho. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

1. O prazo para o contrato é de 1 (um) ano,  conforme cláusula 19 do Termo de 
Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, comportar-se de modo inidôneo, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida no certame, cometer fraude fiscal, garantido o 

direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

1.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de 

suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

1.2. Conforme disposto no Acórdão TCU 754/2015 – P, subitem 9.5.1, será autuado 

processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, 
injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo que 

tal dispositivo tem caráter abrangente e se refere a condutas relacionadas não 
apenas à contratação em si, mas também ao procedimento licitatório e à execução 
da avença. 

1.3 As empresas que não observarem o subitem 1.2, CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
deste CONTRATO estão sujeitas a sanções. 

2. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade. 

3. As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com garantia de 

defesa prévia. 

4. Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será o contratado 
notificado da infração e da penalidade correspondente, para, no prazo de 

cinco dias úteis, apresentar defesa. 

5. Recebida a defesa, o Diretor do Foro da Seção Judiciária do Maranhão deverá 

manifestar-se, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões 
apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade. 
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6. A inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto, assim como a execução 

irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado, garantida a 
prévia defesa, à aplicação das seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 

(dois) anos; 

IV - 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 

7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato 
ou instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração 

ensejará a multa correspondente a 20% do valor a ele adjudicado. 

8. A inexecução parcial do ajuste ensejará a aplicação de multa de 20% calculada 

sobre o valor dos materiais não entregues ou serviços não executados. 

9. A inexecução total do contrato ensejará a aplicação de multa de 30% do valor do 

ajuste. 

10. As multas por atraso serão aplicadas na seguinte conformidade: 

I - 
atraso de até 15 dias: multa de 0,2% x dias de atraso x valor 

referente às obrigações não cumpridas; 

II - 
atraso de 16 até 30 dias: multa de 0,3% x dias de atraso x valor 

referente às obrigações não cumpridas; 

III - 
atraso de 31 até 60 dias: multa de 0,4% x dias de atraso x valor 

referente às obrigações não cumpridas; 

IV - 
atraso superior a 60 dias será considerado inexecução total do 

ajuste. 

11. Nos casos de materiais não entregues no prazo estipulado o atraso será 
contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo 

estabelecido para a entrega. 

12. Nos casos de materiais entregues e não aceitos, o atraso será contado a partir 

do 1º dia útil subsequente ao prazo estabelecido para a nova entrega. 

13. Pelo não cumprimento com a garantia legal e devida em casos de defeitos de 

fabricação dos produtos durante o período mínimo estipulado neste 

instrumento, a contratada fica sujeita à penalidade de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
União por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

14. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

15. Poderá ser prorrogado o prazo de entrega dos produtos desde que a contratada 
apresente justificativa devidamente fundamentada e por escrito, nos casos 

previstos pelo art. 57, § 1º, incisos I a VI, da Lei N. 8.666/93, e alterações 
posteriores. 

16. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega dos 

materiais, deverá ser dirigida à Secretaria Administrativa – SECAD – e 

protocolizada na Seção de Protocolo e Arquivo Administrativo – SECAM – 



_____________________________________________________________________________________________ 45 

desta Seccional, no horário de 9h às 18h (horário local), até a data de 

vencimento do prazo de entrega inicialmente estipulado, ficando a critério 
da Seção Judiciária a sua aceitação. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

 O presente instrumento será publicado em forma de extrato, no D.O.U., em 
conformidade com o disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei n. 8.666/93. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito pelas partes o Foro Federal de São Luís/MA para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas deste instrumento, com renúncia de qualquer outro. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO 

CONTRATO  

A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

  

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento 

em 03 (três) vias de igual teor e forma para que produzam os necessários efeitos. 

  

São Luís ‐ MA, ... de ............. de ........ 

  

Contratante  Contratado  

___________________________  

...............................  

(autoridade competente)  

_____________________________  

……………………………  

Representante da Contratada  

 


