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PROCESSO  0002432-61.2020.4.01.8007 

 

OBJETO  Contratação de empresa para prestação de 
serviço de abastecimento de combustível da 
frota da Seção Judiciária do Maranhão e 

Subseções de Bacabal, Balsas, Caxias e 
Imperatriz, em conformidade com as 

especificações constantes do Termo de 
Referência. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO Menor Preço. 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL Lei n. 10.520, de 17.07.2002, Decreto n. 

3.555, de 08.08.2000, Decreto n. 
10.024/2019, de 28.10.2019, Lei 
Complementar n. 123, de 14.12.2006, e Lei n. 

8.666/93 e alterações. 

 

ABERTURA Data: 08.02.2021 

  Hora: 15h00min (quinze horas) – horário de 

Brasília/DF. 

 Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br. 

 

TELEFONE (98) 3214-5754 – CPL/PREGÃO   



      

 

 

 PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 

FÓRUM MINISTRO CARLOS ALBERTO MADEIRA 

 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 001/2021 

 

 

 

O Pregoeiro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Maranhão, designado 
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, 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. 10.024, de 28.10.2019, do Decreto n. 6.204, 
de 05.09.2007, 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 DA LICITAÇÃO 

 
1.1. O objeto deste certame é a Contratação de empresa para prestação de 

serviço de abastecimento de combustível da frota da Seção Judiciária do 

Maranhão e Subseções de Bacabal, Balsas, Caxias e Imperatriz, em 
conformidade com as especificações constantes do 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: 08.02.2021, 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.comprasnet.gov.br. 

 
 

http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/238549
http://www.comprasnet.gov.br/


      

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Considerando que já foram realizadas 02 (duas) licitações exclusivas 
para ME /EPP e que as mesmas foram desertas, esta tem como 

finalidade, abranger o maior número de empresas , aumentando assim, a 
sua competitividade. 

 

3.1. Poderão participar deste pregão eletrônico, em conformidade 
com o disposto no art. 6º do Decreto 8.538/2015, que atendam 

todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, 
inclusive quanto à documentação, e que estiverem devidamente 

credenciados no 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 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


      

 

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

www.comprasgovernamentais.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. 

 

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 

(15h00min do dia 08 de fevereiro de 2021) (horário de Brasília/DF), 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico , quando, então, encerrar-se-

á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

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. 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. 

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

5.1.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

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

5.1.6. 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. 

5.1.7. 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. 

5.1.8. 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 5.8 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. 

6.5. Nas propostas deverão constar: 
a) A taxa de administração utilizada no cálculo do preço global e o preço 

global para o item 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 

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, seguros, taxas, e outras despesas 

necessárias a prestação do serviço; 

c) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) 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 do 

serviço ofertado;  

5.6. Os preços cotados deverão ser líquidos, devendo estar neles 

incluídas todas as despesas com impostos, taxas, seguros, 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. A proposta vencedora ajustada ao lance dado na sessão do Pregão 
deverá ser imediatamente encaminhada 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 da citada documentação, por meio 

do correio eletrônico pregao.ma@trf1.jus.br. 

  

6 – DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. 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. 

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

a  utilização de sua chave de acesso e senha. 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre 

o pregoeiro e os licitantes. 

6.4. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no edital. 

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

6.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo 

pregoeiro. 

6.7. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa 

de envio de lances 
 

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 PREÇO 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). 

mailto:pregao.ma@trf1.jus.br


      

 

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. 

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 10.024/2019: 

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.  

7.8. 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 

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


      

 

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 
máximo de R$ 60.930,52 (sessenta mil, novecentos e trinta reais e 
cinquenta e dois centavos) e o intervalo mínimo entre os lances no 

percentual de 0,1% (um décimo por cento), conforme Decreto 
10.024/19. 

 

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

8.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

no edital. 

8.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.3. A proposta vencedora ajustada após a fase do item 8.1 deverá ser 
imediatamente encaminhada 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 da citada documentação, por 

meio do correio eletrônico pregao.ma@trf1.jus.br. 

8.4. Encerrada a etapa de negociação de que trata o item 8.1, o pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 10.024/2019, 
e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, 

observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019. 

8.5. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não 

atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a 
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
edital, segundo o critério do MENOR VALOR GLOBAL DO ITEM. 

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

8.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das 

especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do 

setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto 

8.8. Após a análise e a aceitação da proposta, enviada via 

comprasgovernamentais, ou quando for o caso, após negociação e 



      

 

decisão acerca do valor, o Pregoeiro adjudicará o respectivo item à 

licitante vencedora. 

 

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. 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. 

9.2.5 Atestado fornecido por empresa(s) de direito público 
e/ou privado que já esteja(m) utilizando ou utilizaram 

sistema com tecnologia de cartão eletrônico com 
senha, para quantidade compatível de, no mínimo, 10 
veículos. 

9.2.6 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

 

DA VISITA TÉCNICA  

1  Apesar de facultado, sugeri-se aos licitantes a realização de visita técnica 
ao local de serviço para fim de vistoriar todos os veículos e instalações da 
SJMA  com o objetivo de tomarem ciência da quantidade atual de veículos, 

http://www.tst.jus.br/
http://www.csjt.jus.br/


      

 

inteirando-se completamente do objeto a ser licitado, permitindo assim o 
correto dimensionamento e elaboração de sua proposta. 

2 A visita técnica deverá ser previamente agendada junto a Seção de 

Vigilância e Transporte (SEVIT), de segunda a sexta-feira, das 09h às 15h 
pelo telefone (98) 3214-5706. 

3 Após a visita, a Seção de Vigilância e Transporte expedirá Atestado de 

Vistoria atinente às instalações visitada(s), assinado pelo Supervisor da 
Seção e pelo representante da empresa, que se constituirá como documento 
facultativo para que a licitante possa participar do certame licitatório. 

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, afim de que esta possa se 
manifestar também formalmente a respeito; 

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 atinente à matéria; 

6 Caso o licitante opte pela não realização da vistoria, deverá emitir 
declaração própria, assinada pelo representante ou pelo preposto conforme, 

modelo constante em ANEXO do edital, dando fé que conhece todos os 
elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, 
estado ciente das condições físicas, responsabilizando-se integralmente, 

também pela execução do objeto nas condições descritas neste Termo de 
Referência e no Edital, não podendo alegar posteriormente desconhecimento 

das condições existentes. 

 

Habilitação Jurídica: 

1 Para comprovação das condições de habilitação serão exigidos os seguintes 
documentos: 

1.1 Registro comercial, no caso de empresário individual; 

1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 

administradores; 

1.2.1 A comprovação do Ato Constitutivo em vigor poderá ser feita 
mediante apresentação do Contrato Social ou o Estatuto acompanhado 

de todas as alterações posteriores, se houver, ou pelo Contrato 
Consolidado contemplando as alterações posteriores, se houver; 



      

 

1.3 Ato constitutivo/contrato social, no caso de sociedades simples, 
acompanhado de prova de diretoria em exercício; 

1.3.1 Certidão expedida por Órgão de Registro Público comprovando 

inscrição do ato constitutivo, em caso de sociedades simples; 

1.4 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. 

Qualificação Técnica 

1 - Apresentar, no mínimo, 1(um) atestado de capacidade técnica em nome 
da licitante pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove 

aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

2. Entender-se-á como compatível com o objeto pretendido o atestado que 

comprove a execução de serviços de abastecimento e fornecimentos dos 
produtos na forma do item 4.1 do Termo de Referência, ou cadastro de 

estabelecimentos para a prestação dos referidos serviços, envolvendo, no 
mínimo, 10 veículos automotores. 

2.1. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 

exceto se firmado para ser executado em prazo inferior. 

2.2 A licitante deve disponibilizar, quando solicitado, todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 

fornecendo, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados 

os serviços. 

Qualificação Econômica Financeira 

Conforme art. 31 da Lei 8666/93, sendo possível a substituição pelo registro 
cadastral no SICAF caso esteja em validade, conforme art. 40 , parágrafo 

único do Decreto 10024/2019: 

As licitantes, ainda, deverão apresentar a seguinte documentação complementar para 

fins de qualificação econômico-financeira: 

a) Balanço Patrimonial do último exercício social, apresentado na forma da 

lei; 

b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último 

exercício social, apresentado na forma da lei; 

c) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

d) Declaração, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício –



      

 

DRE, relativa ao último exercício social, sendo ainda acompanhada da relação 

de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo VI do 

edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração 

Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da 

proposta não é superior ao patrimônio líquido da licitante, o qual poderá ser 

atualizado por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 

data da apresentação da proposta; 

Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do 

Resultado do Exercício –DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para 

mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas; 

Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão 

comprovar o seguinte: 

a) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral 

(SG) superiores ou iguais a 1 (um); 

b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante -Passivo 

Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 

centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o 

balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social; 

c) Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 

estimado para a contratação;\  

9.14.1 É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do 

Resultado do Exercício por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data 

da apresentação da proposta. 

 

Documentação Complementar 

1 Declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, na forma do 
parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº. 8666/93, e de atendimento ao disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93. 

2 Declaração de que não emprega e não empregará cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 
membros, Juízes e servidores ocupantes de cargos de direção e 

assessoramento vinculados à Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão- 
SJMA, na forma da resolução do Conselho Nacional da Justiça nº. 09/2005. 

Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante 

do Acórdão nº. 1.793/2011-Plenário, como condição habilitatória serão 
realizadas as seguintes consultas: 

1 aos registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas/CGU (Portal da Transparência –
 www.transparencia.gov.br); 

2 aos registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis Por Ato de Improbidade 

http://www.transparencia.gov.br/


      

 

Administrativa (Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –
 www.cnj.jus.br). 

3  Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(www.tcu.gov.br). 

9.3.  Os documentos exigidos para habilitação, deverão ser 

encaminhados, pelos licitantes, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com a proposta, conforme a descrição do objeto ofertado 

e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública. 

9.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento  

digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no 

prazo máximo de 04 (quatro) horas, contadas a partir da suspensão da 

Sessão Pública, sob pena de não aceitação da proposta, 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 ou secom.ma@trf1.jus.br. 

9.4.1. Os mesmos prazos serão concedidos àquelas licitantes 

enquadradas no subitem 8.5. para envio da documentação habilitatória e 
proposta ajustada às condições ofertadas pela primeira classificada. 

9.4.2 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 documentações serem anexadas ao sistema.  

9.4.3. As documentações complementares exigidas no edital só 

serão aceitas fora do prazo mencionado no item 5.8 mediante 

solicitação da proponente no próprio chat ou via e-mail 

pregao.ma@trf1.jus.br e anuência do pregoeiro, ainda dentro das 

04 (quatro) horas. 

9.5. Os documentos 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. 

http://www.cnj.jus.br/
http://www.tcu.gov.br/
mailto:pregao.ma@trf1.jus.br
mailto:pregao.ma@trf1.jus.br
mailto:pregao.ma@trf1.jus.br


      

 

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 

 

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.  

11.5. Os pedidos de impugnações 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. 

 

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 contra-razões 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. 

mailto:pregao.ma@trf1.jus.br.ou
mailto:pregao.ma@trf1.jus.br.ou


      

 

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, Anexo II do 
Edifício-sede 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. Será firmado Contrato com a licitante vencedora com base nos 
dispositivos deste Instrumento Convocatório, na proposta apresentada e 

na legislação vigente, conforme Minuta do Contrato, ANEXO VI, com 
vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período 
até o limite de 60 (sessenta) meses, se houver interesse entre as partes. 

13.2. Após regular convocação por parte da Seção Judiciária do 
Maranhão, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do 

direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, 
da Lei 10.520/02. 

13.2.1. a assinatura do contrato será feita exclusivamente pelo SEI, 

conforme cláusula 18.9. 

13.3. O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma 
única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja 
apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como 

que ocorra motivo justo e aceito pela Seção Judiciária do Maranhão. 

13.4. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições 
de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato , 

outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de 
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 

analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 
negociação, assinar o contrato , sem prejuízo da aplicação das sanções 
de que trata o art. 49 do Decreto 10024/2019. 



      

 

13.5. As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, 
penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste 

estão discriminadas na Minuta de Contrato – Anexo V deste edital. 

 

14 – DAS PENALIDADES 

14.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei 

nº 10.520/2002, a CONTRATADA que: 

1. Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas 
em decorrência da contratação. 

2. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 

3. Fraudar na execução do contrato. 
4. Comportar-se de modo inidôneo. 

5. Cometer fraude fiscal. 
6. Não mantiver a proposta. 

14.2 A CONTRATADA que incorrer nas infrações previstas no inciso 14.1, 

acima, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e/ou no contrato, e nas demais cominações 

legais. 

14.3 Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, 
sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar 

e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, a 
CONTRATADA que: 

1. Não promover o recolhimento mensal das contribuições sociais, 
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). 
2. Deixar de realizar pagamento do salário e demais verbas trabalhistas. 

3. Não manter as condições de habilitação previstas em lei. 

14.4 As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecendo, os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

14.5 As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com 

garantia do contraditório e da ampla defesa, observando-se os 
procedimentos previstos na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784/99. 

14.6 Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será a 
CONTRATADA notificada da infração e da penalidade correspondente, para, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar defesa. 

14.7 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. 



      

 

14.8 Pela inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto contratado, 
assim como pela execução irregular, ou pelo atraso injustificado, a 

CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA, garantida a prévia defesa, as 
seguintes sanções: 

1. Advertência por escrito. 
2. Multa. 

3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos. 
4. 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 a CONTRATADA ressarcir Administração pelos 
prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base na alínea anterior. 

14.9 A inexecução total do contrato ensejará a aplicação de multa de 20% do 
valor global do ajuste. 

14.10 Em caso de atraso injustificado no início da prestação dos serviços, a 
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 

1. Atraso de até 05 dias: multa de 0,2% x dias de atraso x valor mensal 
contratado. 

2. Atraso de 06 até 10 dias: multa de 0,4% x dias de atraso x valor 

mensal contratado; 
3. Atraso de 11 até 15 dias: multa de 0,6% x dias de atraso x valor 

mensal contratado (repetido). 
4. Atraso superior a 15 dias será considerado inexecução total da 

obrigação. 

14.11 Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução 

insatisfatória dos serviços, atrasos, omissões e outras falhas, conforme 
descrições no Quadro E abaixo, será aplicada à CONTRATADA penalidade de 

advertência. 

14.12 No caso de reincidência poderão ser impostas à CONTRATADA, multas 
por infração cometida sobre o montante mensal contratado e de acordo com 

os percentuais abaixo definidos: 

QUADRO E – INFRAÇÕES/MULTAS 

Nos casos em que deixar de: Multa por dia de: 

 1) Apresentar a Nota Fiscal/Fatura para apropriação 
contábil até o segundo dia útil do mês subsequente ao 

serviço prestado. 

1,0% 

 2) Executar qualquer obrigação pactuada ou prevista 
em Lei e no contrato celebrado para a qual não se 
comine em outra penalidade. 

2,0% (dois) por 

cento 

 3) cadastrar as oficinas na forma do item 14.1 do 3,0% por não 



      

 

Termo de Referência. estabelecimento 

  4)  fornecer o serviço na forma do item 14.3 1 do 

Termo de Referência. 
0,5% por ocorrência 

  5) obedecer ao item 14.10. 1 do Termo de Referência, 

além de refazer o serviço com o fornecimento do item 
exigido 

2%  por ocorrência 

6) fornecer os orçamentos na forma do item 14.37 1 do 

Termo de Referência. 
0,5% por ocorrência 

7) recuperar o bem danidicado na forma do item 14.51 
1 do Termo de Referência. 

1,0% por ocorrência 

8) obedecer ao item 13.10 1 do Termo de Referência, 
quando solicitado 

0,5% por ocorrência 

 14.13 Observar os dispostos nos ANEXOS I e II do Termo de Referência para 
fins de aplicação das penalidades de advertência e de multa referentes ao 

não atendimento da qualidade mínima exigida no Instrumento de Medição de 
Resultado (IMR). 

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

14.15 A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 

a execução dos serviços, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições do contrato, por fato ou ato de terceiros, 
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 

ocorrência. 

14.16 As multas devidas pela CONTRATADA serão deduzidas de pleno direito 
de valores devidos, recolhidas através de Guia de Recolhimento da União - 
GRU- via SIAFI, em favor da Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do 

Maranhão. 

14.17 A CONTRATADA reconhece tais multas e deduções como prontamente 
exigíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

14.18 Caso a CONTRATADA não tenha crédito a receber da CONTRATANTE, 

terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para 
recolhimento da multa, apurada em regular procedimento administrativo, sob 

pena de cobrança judicial. 

14.19 A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir unilateralmente o 
contrato na ocorrência dos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e 

XVII, da Lei nº 8.666/93. 

14.20 Poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as 
partes ou judicialmente, nos termos previstos no art. 79, incisos II e III, da 
Lei nº 8.666/93. 

14.21 O descumprimento reiterado das solicitações emanadas do GESTOR 

DO CONTRATO e a constatação de situação irregular perante as obrigações 



      

 

fiscais, trabalhistas e previdenciárias poderá ensejar a rescisão unilateral do 
contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações 

legais. 

14.22 Conforme o disposto no art. 49 do Decreto nº. 10024/2019: 

art. 49.  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

§ 1º  As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do 

cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 
não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela administração pública. 

§ 2º  As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.  

 
 

15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

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 pela Justiça Federal de Primeiro Grau no 
Maranhão, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária e em 
nome da CONTRATADA; 

16.1.1 Os valores pagos pelos combustíveis e produtos, nos termos do item 

4.1, do Termo de Referência, terão como limite o valor à vista; 

16.2 O pagamento será efetuado, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o 
adimplemento da obrigação, através de Ordem Bancária, sendo efetuada a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições 

determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as 
normas vigente e acompanhada dos documentos em vigor, a seguir: 

a)  Nota Fiscal discriminativa, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato; 

b) Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da Receita Federal; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

d) Certidão relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

(CRF), emitida pela Caixa Econômica Federal. 

e) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme a Lei nº. 
12.440, de 07 de julho de 2011, a, dentro do prazo de validade estipulada na 

Lei, bem como atender todas as aplicações nela estipulada. 

16.3. A apresentação de Nota Fiscal com incorreções ou desacompanhada da 
documentação requerida no item anterior, implicará na sua devolução à 
CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser 

contado a partir da data de sua reapresentação. 

16.4 A Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão reterá, na fonte, sobre 
os pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a 

Instrução Normativa SRF nº 1234/2012, ou outra(s) vigente(s) à época da 
ocorrência do pagamento. 

16.5 Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES, deve anexar à fatura 

documento que comprove esta opção, situação em que não incidirá a 
retenção disposta no item anterior. 

16.6 Considerar-se-á para efeito de pagamento a data da entrega da Ordem 

Bancária ao respectivo Banco. 

16.7 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar 
pendência de liquidação de obrigação em virtude de penalidades impostas à 



      

 

Contratada ou inadimplência contratual inclusive quanto a não apresentação 
do demonstrativo dos serviços prestados; 

16.8 A Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão poderá deduzir da 

importância a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela Contratada nos termos do Termo de Referência; 

16.9 Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de 

eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, 
e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 

pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das 

seguintes fórmulas: 

I= (TX/100)365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

17 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

17.1. 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. 

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. 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. 

18.2. A critério do Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do 
Maranhão a presente licitação poderá ser: 

18.2.1. Adiada, por conveniência exclusiva da Administração; 



      

 

18.2.2. 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; 

18.2.3. Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

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

18.4. 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. 

18.5. A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. 

18.6. 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. 

18.7. 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 disquete a 

ser fornecido pelo interessado, ou poderá ser obtido ainda através da 

internet nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br ou 

pregao.ma@trf1.jus.br. 

18.8. 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. 

 
18.9 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=usuar

io_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, para assinatura 

digital do Contrato, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas no item 14 deste Edital. 

18.10 Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão 

disponibilizar o acesso para a licitante assinar os documentos, 

nos prazos estipulados neste Edital. 

18.11. São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos: 

a) - Termo de Referência; 



      

 

Anexo I 

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 

- Minuta do Contrato 
 

f) 
Anexo 
VI 

- Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a 
Iniciativa Privada e a Administração Pública 

 

g)Anexo 
VII 

- Atestado de Não Vistoria 

18.12.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá 
com base na legislação em vigor. 

18.13. 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 

Anexo II da Seção Judiciária do Maranhão, situado na Av. Senador 
Vitorino Freire, 300, Areinha, São Luís (MA), ou pelo fone/fax (98) 3214-
5786, nos dias úteis, das 9h às 17h (horário local). 

São Luís, 11 de janeiro de 2021 

Neian Milhomem Cruz 

Juiz Federal Diretor do Foro 

Seção Judiciária do Maranhão  



      

 

PREGÃO ELETRÔNICO  N. 001/2021 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 0002432-61.2020.4.01.8007 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ABASTECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEL DA FROTA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

MARANHÃO E SUBSEÇÕES DE 
BACABAL, BALSAS, CAXIAS E 

IMPERATRIZ. 

 

   

1. DO OBJETO 

  

1. Contratação dos serviços de implantação e operação de gerenciamento 
da frota de veículos da Justiça Federal e demais veículos locados e 

requisitados, através da internet, com utilização de tecnologia de 
cartão eletrônico, para fornecimento de combustíveis, lubrificantes e 

produtos afins, a serem realizados através de rede própria ou 
credenciada da contratada. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

A contratação de empresa especializada visa garantir o abastecimento da 

frota desta Seção Judiciária e Subseções vinculadas de modo a manter os 
veículos em plenas condições de deslocamento com os combustíveis 

necessários, de modo a atender as demandas administrativas e jurisdicionais 
com segurança e bem estar. 

  

3. DETALHAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO 

  



      

 

3.1 A prestação dos serviços de implantação e operação de gerenciamento 
da frota de veículos da Justiça Federal do Maranhão, bem como os veículos 

locados, requisitados ou emprestados para fornecimento de 
combustível, lubrificantes e aditivos para radiadores que utilize a tecnologia 
da informação, por meio da internet, com utilização de cartão eletrônico, 

deverá prever o que segue: 

3.1.1 Disponibilização de relatórios gerenciais de controle das despesas de 
abastecimento, desvios de quilometragem, de consumo, de preços praticados 

nos postos credenciados, discriminados por veículos da frota da Justiça 
Federal, discriminados no ANEXO III, incluindo veículos locados e 
requisitados pela Justiça Federal; 

3.1.2 Disponibilização de cartões individuais eletrônicos que viabilizam o 
gerenciamento de informação da frota, sendo um para cada veículo, no 
quantitativo de 34 (trinta e quatro) veículos oficiais e mais 06 (seis) cartões 

extras (genéricos) para serem utilizados em veículos locados, requisitados, 
emprestados ou oficiais pertencentes à Justiça Federal de Primeiros Grau no 

Maranhão; 

3.1.3 Equipamento eletrônico de leitura e gravação de dados para cartão 
individual microprocessado nos estabelecimentos credenciados; 

3.1.4 Informatização dos dados de consumo, no momento do abastecimento, 

quilometragem, custos, identificação do veículo, identificação do condutor, do 
estabelecimento, data e horário, tipos de combustíveis, lubrificantes, 
quantidade em litros, em reais (R$), médias praticadas por veículo; 

3.1.5 Sistema tecnológico integrado que viabilize o pagamento do 

abastecimento de combustíveis, lubrificantes e produtos afins a serem 
contemplados, junto aos estabelecimentos credenciados, por meio de cartão 

eletrônico; 

3.1.6 Permissão de acesso através da internet, por meio de senha 
administrada pela Seção de Segurança Vigilância e Transporte – SEVIT, 

permitindo parametrização de acesso a outro servidor designado pela SEVIT, 
permitindo a emissão de relatórios e encaminhamento de veículos aos postos 
para o abastecimento ou aquisição de itens descrito neste Termo de 

Referência; 

3.1.7 Implantar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da 
Autorização para execução dos Serviços pela CONTRATADA, os serviços de 

administração e gerenciamento de abastecimento, aquisição de lubrificantes 
e aditivos para radiadores, em postos credenciados, com fornecimento de 
sistema Informatizado destinado aos veículos, tais como: cartões eletrônicos 

ou outro tipo de instrumento, identificando a placa do carro que habilitará 
seu portador à aquisição de produtos junto aos credenciados pela 

CONTRATADA; 

3.1.8 Os trabalhos de implantação pela CONTRATADA referidos no item 
anterior compreende: 



      

 

1. Cadastramento inicial dos veículos e usuários, 
2. Estudo da logística da rede de atendimento; 

3. Estrutura de gestão; 
4. Implantação dos sistemas tecnológicos, e 
5. Treinamento de usuários; 

3.2 Tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, promover 

treinamento aos portadores dos referidos instrumentos periféricos do sistema 
destinado aos veículos, bem como orientá-los sobre a correta utilização 

deles, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada; 

3.3 Reembolsar pontualmente, a rede de estabelecimentos credenciados, 
pelo valor efetivamente consumido, ficando claro que a SJMA não responde 

solidariamente ou subsidiariamente por esse pagamento, que é de total 
responsabilidade da CONTRATADA; 

3.4 Disponibilizar rede de postos de abastecimento própria ou credenciada e 
equipada para aceitar transações com os cartões eletrônicos ou transações 

via Internet, dentro do Estado do Maranhão, no mínimo nas seguintes 
cidades: São Luís, Caxias, Bacabal, Santa Inês, Imperatriz, Balsas e 

Açailândia e Barreirinhas e Carolina. 

3.5 A Justiça Federal informará os limites de crédito para cada cartão, a fim 
de serem gastos com combustíveis, lubrificantes e produtos afins; 

3.6 Credenciamento de pelo menos uma unidade de fornecimento de 

combustíveis, lubrificantes e produtos afins, localizada a uma distância 
máxima de 05 (cinco) Km da sede da Justiça Federal/MA (Av. Vitorino Freire 
n 300º - Areinha – São Luís-MA), que possua atendimento 24 horas, 

inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

3.6.1 Credenciamento de pelo menos uma unidade de fornecimento de 
combustíveis, lubrificantes e produtos afins, localizada a uma distância 

máxima de 03 (três) Km nas cidades mencionadas no item 3.4, salvo a 
Cidade de São Luís - MA, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

3.7 O acesso às informações prestadas pela contratada deverá ser 

compatível com os padrões windows, utilizado na rede interna da Justiça 
Federal, devendo ser disponibilizado na internet um portal para acesso aos 
relatórios/informação dos cartões, assim como permitir a exportação desses 

dados para o formato txt, pdf e banco de dados. 

3.8 Para utilização do cartão destinado ao veículo, deverá o portador 
apresentá-lo ao estabelecimento credenciado, onde, através do seu 

equipamento, será efetuada a identificação da placa ou número do veículo, 
bem como verificada a consistência dos valores de hodômetro, conferência 

da capacidade do tanque do veículo, mercadorias e serviços autorizados, 
para aquisição, definidos individualmente para cada veículo da frota da 
Justiça Federal, valor pretendido da compra e quantidade e tipo de 

mercadoria ou serviço a ser realizado. Finalizada a operação o portador 
digitará a senha exclusiva do sistema para autorizá-la, recebendo um termo 



      

 

impresso pelo equipamento, denominado comprovante de transação, 
contendo todas as informações referentes à compra de mercadorias e 

serviços a serem realizados no referido estabelecimento, o qual se constituirá 
em título extrajudicial.  

3.9 O uso do cartão para qualquer operação somente será possível após 
digitação de uma senha válida do usuário; 

3.10 Cada cartão destinado ao veículo é de uso exclusivo do veículo nele 
identificado, não sendo permitida a utilização deste para qualquer outro 
veículo, sendo responsabilidade da Justiça Federal o monitoramento sobre os 

motoristas e usuários do sistema; 

3.11 O bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a 
partir da base operacional, mediante rotina/senha específica; 

3.12 Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal; 

3.13 O cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa 

credenciada na base operacional; 

3.14 O uso indevido de cartão de veículo não autorizado, cancelado ou 
bloqueado pela base operacional, se constatado, será considerado falha e as 

despesas efetivadas serão pagas pela empresa contratada; 

3.15 Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão, e cada condutor deverá 
ter sua identificação validada através de senha, durante a execução de 

qualquer operação realizada na rede credenciada; 

3.16 Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que 
inviabilize seu uso correto, conforme solicitação da Seção de 
Segurança,  Vigilância e  Transportes da Justiça Federal - SEVIT; 

3.17 Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, 

encaminhando correspondência dirigida a Seção de Transportes da Justiça 
Federal, Podendo ser por E-Mail: sevit.ma@trf1.jus.br; 

3.18 Em caso de danos involuntários ao cartão destinado ao veículo ou ao 

equipamento da “CONTRATADA” instalado em sua rede de estabelecimentos 
credenciados, ou em situações de força maior (falta de energia elétrica, 

queda de sinal de telefonia, etc.), obriga-se a “CONTRATADA” a disponibilizar 
procedimento de compra contingencial, através de serviço de atendimento ao 
cliente disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, para a 

obtenção por telefone, por parte do estabelecimento credenciado, do número 
da autorização de compra a ser transcrito para um formulário específico da 

“CONTRATADA”, que garanta a manutenção das informações necessárias ao 
controle e gestão da frota da Justiça Federal, visando não prejudicar a 
continuidade das atividades operacionais de sua frota. 



      

 

3.19 Providenciar a correção das deficiências apontadas pela Justiça Federal 
quanto à execução dos serviços contratados especificamente sobre a 

responsabilidade da “CONTRATADA”. 

3.20  Os serviços executados pelos estabelecimentos credenciados serão 
tratados diretamente entre a Justiça Federal e o “ESTABELECIMENTO”. 

3.21 Manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na Lei n º 8.666/93 e suas alterações, para comprovação sempre 
que necessário for, junto a Justiça Federal. 

3.22 O sistema deverá permitir que seja possível estabelecer quantidade 

mínima e máxima de combustível por veículos em litros; 

  

4. DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

4.1 Os serviços a serem fornecidos à CONTRATANTE, será conforme a tabela 
abaixo: 

ITEM PRODUTO 

01 ETANOL 

02 GASOLINA COMUM 

03 GASOLINA ADITIVADA 

04 DIESEL COMUM (S-500) 

05 DIESEL S-10 

06 DIESEL ADITIVADO 

07 ADITIVO PARA RADIADOR 

08 LUBRIFICANTES PARA MOTOR 

09 ÁGUA DESMINERALIZADA 

  

5. DOS PREÇOS  

5.1 O valor da proposta da licitante deve incluir todas as despesas, inclusive 
com emissão de cartões, e todos os tributos que venham incidir na prestação 

dos serviços. 

5.2 O valor estimado para a utilização com abastecimento e aquisição de 
produtos do item 4.1 da frota desta Seção Judiciária e Subseções vinculadas 

é de R$ 60.321,22 ( sessenta mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e dois 
centavos), destinado tão somente ao pagamento combustível e produtos , 

conforme o item 4.1 dos veículos para o período de 12 (doze)  meses, 
conforme previsão orçamentária da Seção Judiciária do Maranhão; 



      

 

Obs.: Em pesquisa realizada as empresas não cobravam taxa de 
administração. 

5.2.1 A Justiça Federal pagará mensalmente à “CONTRATADA”, a título de 

taxa de Administração um percentual MÁXIMO DE 1% (um por cento) que 
incidirá sobre o volume de produtos e serviços consumidos na rede própria 
da CONTRATADA ou em rede credenciada de estabelecimentos, conforme o 

item anterior; 

5.2.2 O valor estimado para a aquisição de combustível e produtos conforme 
o item 4.1 da frota desta Seção Judiciária e Subseções vinculadas foi obtido 

mediante a soma dos 12 (doze) meses (janeiro de 2019 a dezembro de 
2019)  que corresponde a um total geral de R$ 67.983,52 (sessenta e sete 

mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), com uma 
média mensal de R$ 5.665,29(cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e 
vinte e nove centavos); 

5.3 O investimento necessário à implantação do sistema, tais como: 

Instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, 
cartões (1ª, 2ª e 3ª via), credenciamento da rede de empresas fornecedoras, 

manutenção do sistema e treinamento do pessoal e fornecimento de manuais 
de operação (se houver), serão cobertos pela taxa de administração. 

5.4 O valor disponibilizado no item 5.2, o qual será firmado com a 

CONTRATADA, é apenas estimado, podendo não ser utilizado na sua 
integralidade; 

5.6 A CONTRATADA deverá apresentar percentual de desconto sobre o valor 
dos objetos constantes na tabela referente ao item 4.1  “LISTA/CATALOGO 

DE PREÇOS DOS PRODUTOS, fornecido por revenda autorizada pelo 
fabricante de cada veículo constante do ANEXO III; 

  

6. ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO  

6.1 O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de serviços comuns, 

de que tratam a Lei nº. 10.520/02 e o Decreto nº. 10024/2019, por possuir 
padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente 

encontradas no mercado. 

6.2 A contratação fundamenta-se ainda nos seguintes normativos: 

 Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, que estabelece normas 
gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

 Lei nº. 8.078/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor; e Lei 
nº. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal, ambas subsidiariamente. 



      

 

 Lei 8.666, de 21/06/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências; Lei nº. 10.520 de 
17/07/2002. 

 Lei 10.520 de 17/07/2002, que institui, no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, 

para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 
 Decreto nº. 10024/2019, que regulamenta o pregão, na forma 

eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências. 
 Decreto nº. 8.538, de 06/10/2015, que regulamenta o tratamento 

favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, 
serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Federal. 

  

7. DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO  

7.1 Para comprovação das condições de habilitação serão exigidos os 
seguintes documentos: 

7.1.1 Habilitação Jurídica: 

7.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresário individual; 

7.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; 

7.1.1.2.1 A comprovação do Ato Constitutivo em vigor poderá ser feita 
mediante apresentação do Contrato Social ou o Estatuto acompanhado de 
todas as alterações posteriores, se houver, ou pelo Contrato Consolidado 

contemplando as alterações posteriores, se houver; 

7.1.1.3 Ato constitutivo/contrato social, no caso de sociedades simples, 
acompanhado de prova de diretoria em exercício; 

7.1.1.3.1 Certidão expedida por Órgão de Registro Público comprovando 

inscrição do ato constitutivo, em caso de sociedades simples; 

7.1.1.4 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. 

7.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 



      

 

7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídica na Secretaria da 
Receita Federal (CNPJ); 

7.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

7.2.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante apresentação da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. 

7.2.4 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal 
(CRF). ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. 

7.2.5 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em 
cumprimento ao disposto na Lei 12.440/2011. 

7.3 – Qualificação Técnica: 

7.3.1 - Apresentar, no mínimo, 1(um) atestado de capacidade técnica em 

nome da licitante pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove 
aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

7.3.2. Entender-se-á como compatível com o objeto pretendido o atestado 
que comprove a execução de serviços de abastecimento e fornecimentos dos 
produtos na forma do item 4.1, ou cadastro de estabelecimentos para a 

prestação dos referidos serviços, envolvendo, no mínimo, 10 veículos 
automotores. 

7.3.2.1. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 

contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior. 

7.3.2.2 A licitante deve disponibilizar, quando solicitado, todas as 

informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados, fornecendo, dentre outros documentos, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 

foram prestados os serviços. 

7.4 Documentação Complementar: 

7.4.1 Declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, na forma 
do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº. 8666/93, e de atendimento ao disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93. 

7.4.2 Declaração de que não emprega e não empregará cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 



      

 

terceiro grau, de membros, Juízes e servidores ocupantes de cargos de 
direção e assessoramento vinculados à Justiça Federal de Primeiro Grau no 

Maranhão- SJMA, na forma da resolução do Conselho Nacional da Justiça nº. 
09/2005. 

7.5 Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, 
constante do Acórdão nº. 1.793/2011-Plenário, como condição habilitatória 

serão realizadas as seguintes consultas: 

7.5.1 aos registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU (Portal da Transparência –

 www.transparencia.gov.br); 

7.5.2 aos registros impeditivos de contratação por improbidade 
administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis Por Ato de 

Improbidade Administrativa (Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –
 www.cnj.jus.br). 

7.5.3  Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(www.tcu.gov.br). 

  

8. DAS PROPOSTAS  

8.1 A proposta deverá conter: 

 Declaração de que os preços contidos na proposta já incluem todos os 
tributos, fretes, encargos sociais, etc; 

 Identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da 
proponente, referência à licitação, número de telefone, endereço, 
dados bancários, número de fax e indicação de endereço eletrônico (e-

mail); 
 Validade da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de 

abertura da sessão pública estabelecida no Edital. Decorrido o prazo 
de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as 
licitantes liberadas dos compromissos assumidos, sem prejuízo da 

eventual possibilidade de prorrogação do prazo de validade. 

  

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela que 
apresentar o menor preço global especificado neste Termo de Referência, 

conforme o que se segue abaixo: 

9.1.1 A melhor proposta será aquela que apresentar o menor preço global, 
considerando o valor anual estimado pela Justiça Federal de Primeiro Grau no 

Maranhão – SJMA de R$ 60.321,22 (sessenta mil, trezentos e vinte e um 
reais e vinte e dois centavos), sobre a qual incidirá a taxa de administração. 

http://www.transparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/
http://www.tcu.gov.br/


      

 

9.1.2 Assim, considerando-se a taxa de administração máxima 
admitida (1%) e o valor  anual estimado (R$ 60.321,22),  tem-se o 

valor global máximo admitido de R$ 60.930,52 (sessenta mil, novecentos e 
trinta reais e cinquenta e dois centavos). Desse modo, para se calcular a 
taxa de administração, deverá ser utilizada a seguinte fórmula:  

 

TAXA =      __________   -1       x 100                    Preço global 

                      60.321,22 

            

A título exemplificativo, são apresentados alguns valores de lances a seguir, 
a fim de se chegar às respectivas taxas de administração, com a utilização da 

fórmula supra: 

PREÇO GLOBAL ANUAL (LANCE) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%) 

R$ 60.930,52 1,00 

R$ 60.622,83 0,50 

R$ 60.441,86 0,20 

R$ 60.381,54 0,10 

R$ 60.321,22 0,00 

R$ 60.260,89 - 0,10 

R$ 60.200,58 - 0,20 

R$ 60.019,61 - 0,50 

R$ 59.718,01 - 1,00 

R$ 59.114,79 - 2,00 

  

9.1.2 A taxa de Administração poderá ser zero ou negativa. Em sendo 

negativa, representará desconto sobre o objeto contratado; 

9.1.3 A quantidade especifica para o serviço para os 12 (doze) meses é 
estimativa, podendo variar para mais ou para menos; 

9.1.4 O pagamento se dará em função da quantidade da utilização e de 

serviços realizados dentro do respectivo mês; 

9.2 Pela prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o menor valor cotado, resultante dos 
descontos oferecidos, estando neles incluídos os custos diretos e indiretos, 

tributos incidentes, dos abastecimentos, aquisição de produtos e respectivos 
encargos, materiais básicos e todas as demais despesas; 

9.3 A estimativa de preços dos combustíveis e produtos, conforme o item 

4.1 a serem adquiridos segue, conforme o anexo IV, não podendo ser 
fornecido com valores superiores aos valores praticados no mercado para 

venda nos estabelecimentos na modalidade de cartão de crédito, conforme a 



      

 

estimativa obtidos na pesquisa, nos estabelecimentos, conforme a 
tabela abaixo com os endereços eletrônicos: 

  

ENDEREÇO DE OBTENÇÃO DE PRODUTOS E COMBUSTÍVEL 

https://precodoscombustiveis.com.br/pt-br/city/brasil/maranhao/sao-

luis/635  

https://www.magazineluiza.com.br/aditivos-para-carro/automotivo/  

https://www.pontofrio.com.br/ 

https://www.shoptime.com.br/ 
 

https://www.zoom.com.br/lead? 
 

https://www.bancodepreco.com.br 

  

10. DA GARANTIA DOS PRODUTOS 

10.1 Os produtos deverão ser fornecidos dentro do prazo de validade e em 
perfeito estado de uso, não sendo admitido em hipótese alguma produtos 

adulterados ou manipulados por pessoas não autorizadas nos 
estabelecimentos credenciados. 

  

11. PRAZOS DE VIGÊNCIA  

11.1 A vigência do contrato será 12 (doze) meses, podendo ser renovado, 

por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
conforme o disposto no art. 57, da Lei n.º 8.666/93, com alterações 
posteriores. 

11.2 O Contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, 

caso sejam preenchidos os requisitos abaixo e numerados de forma 
simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente: 

a) Quando os serviços forem prestados regularmente; 

b) A Administração ainda tenha interesse na realização dos serviços; 

c) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para 

Administração; 

d) A contratada concorde expressamente com a prorrogação; e 

e) A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado que 
demonstre a vantajosidade para a Administração, das condições e dos preços 

https://precodoscombustiveis.com.br/pt-br/city/brasil/maranhao/sao-luis/635
https://precodoscombustiveis.com.br/pt-br/city/brasil/maranhao/sao-luis/635
https://www.magazineluiza.com.br/aditivos-para-carro/automotivo/s/au/adtc/?partner_id=15629&gclid=CjwKCAjw4rf6BRAvEiwAn2Q76uJsoGFYQKdHOIBaFUffmcwMK9elO19uCcKHFZHBm0T9dLyBW1YhBBoCUC0QAvD_BwE
https://www.bancodepreco.com.br/


      

 

contratados. Mas poderá ser dispensada a pesquisa de mercado nas 
hipóteses do item 7 (sete) d anexo IX da IN 05/2017 do MPOG; 

  

12. FISCALIZAÇÃO / GESTÃO DO CONTRATO  

12.1 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade 

pela gestão desta contratação ficará a cargo da Seção de Segurança 
Vigilância e Transporte - SEVIT, através do servidor designado, que também 

será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança. 

12.2 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. 

12.3. 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. 

  

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

13.1  Dar conhecimento dos termos deste Termo de Referência aos 
portadores dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinado aos 

veículos, bem como orientá-los à correta utilização dos mesmos, a fim de 
que sua finalidade não seja desvirtuada. 

13.2 Estabelecer, para cada veículo que credenciar, de sua propriedade ou 
locado, um limite de valor, o qual não poderá ser ultrapassado sem 

autorização expressa da Justiça Federal. 

13.2.1 - Na hipótese do crédito tornar-se insuficiente por motivos alheios à 
gestão (ocorrências operacionais não programadas, tarefas extras, entre 

outros), apenas o responsável pela gestão dos veículos, e devidamente 
autorizado pela Justiça Federal, poderá realizar um crédito adicional somente 

para o período necessário. 

13.3 Fornecer no prazo de 10 (dez) dias, a partir do recebimento da 
Autorização para Execução de Serviço – AES, e manter atualizado à 
“CONTRATADA” o cadastro completo dos veículos, motoristas e condutores 

autorizados contendo todos os dados necessários ao seu registro, quais 
sejam: 

            - Tipo da frota (própria, requisitada, locada); 

            - Número da frota; 



      

 

            - Placa; 

            - Chassi; 

            - Marca; 

            - Tipo; 

            - Motorização; 

            - Capacidade de carga; 

            - Combustível (gasolina, diesel, álcool); 

            - Lotação – Órgão / cidade / código do centro de custos; 

            - Capacidade do tanque; 

            - Matrícula do responsável pelo veículo; 

            - Hodômetro; 

            - Nome, matrícula e lotação dos motoristas e condutores 
autorizados. 

13.4 Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao 
sistema, em dois níveis; o de administrador (com poderes de alteração de 

limites de crédito) e de usuário (apenas com acesso a relatórios), bem como 
responsabilizar-se pela troca da senha dos mesmos em caso de desligamento 

e férias. 

13.5 No caso de extravio ou danos aos cartões destinados ao veículo ou ao 
condutor, requerer à “CONTRATADA” a emissão de um novo para o 

respectivo veículo e motorista. 

13.6 Providenciar o cancelamento definitivo dos cartões destinados aos 
veículos em caso de alienação do veículo ou pela retirada do mesmo da frota 
de veículos credenciados, devolvendo os cartões à “CONTRATADA” no prazo 

de 5 dias após o cancelamento do cartão. 

13.7 Informar imediatamente à “CONTRATADA”, o furto, roubo ou extravio 
dos cartões destinados ao veículo e ao condutor. 

13.8 Devolver à “CONTRATADA”, devidamente firmado, o protocolo de 

entrega dos cartões destinados aos veículos e condutores, sob pena de 
responder por quaisquer reclamações e ou ações oriundas da utilização 

indevida dos mesmos. 

13.9 Remanejar e/ou incrementar créditos em cada cartão do sistema 
destinado ao veículo. 



      

 

13.10 Efetuar o pagamento das Faturas/Notas Fiscais de cobrança emitidas 
pela “CONTRATADA”; 

13.11 Conferir, receber e atestar as faturas/notas fiscais de cobrança 

emitidas pela “CONTRATADA”; 

13.12 Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalizar a 
prestação dos serviços, objeto deste Contrato; 

13.13 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o 

Contrato; 

13.14 A existência da fiscalização por parte da Justiça Federal de nenhum 
modo diminui ou altera a responsabilidade da “CONTRATADA”, na prestação 
dos serviços ora assumidos. 

13.15 É de responsabilidade da Justiça Federal, garantir que as informações 
digitadas no momento da transação na rede credenciada de 
estabelecimentos sejam verídicas. Caso haja enganos ou distorções a 

“CONTRATADA” deverá disponibilizar relatórios que possibilitem a 
identificação das anomalias, em tempo hábil de correção. 

13.16 Encaminhar os veículos à Contratada, para a realização do 

abastecimento ou aquisição do itens mencionados na tabela do item 4.1. 

13.17 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, por um 
representante designado pela autoridade competente, nos termos do Art. 67 

da Lei nº. 8.666/93; 

13.18 Exercer a fiscalização e supervisão dos serviços prestados, por 
servidores designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer 
qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências 

especificadas; 

13.19 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA com relação ao objeto do contrato; 

13.20 Comunicar, oficialmente, à CONTRATADA, quaisquer falhas verificadas 

no cumprimento do Contrato; 

13.21 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam 

adotadas as medidas corretivas necessárias; 

13.22 Solicitar à CONTRATADA os esclarecimentos que julgar necessários 
quanto à execução dos serviços, que deverão ser prestados imediatamente, 

salvo quando implicarem indagações de caráter mais especializado, hipótese 
em que serão respondidas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 

13.23 Rejeitar a prestação os serviços que não atendam aos requisitos 
constantes das especificações constantes do Termo de Referência; 



      

 

13.24 Efetuar o pagamento observadas as condições e prazos definidos no 
contrato e conferir, receber e atestar as faturas/notas fiscais de cobrança 

emitidas pela CONTRATADA; 

13.25 Aplicar as penalidades nos casos de inadimplemento contratual. 

13.26 A SJMA se compromete a estabelecer o nível de permissão 
(consulta/administração) do acesso ao sistema de controle de frotas a cada 

unidade, podendo um ou mais usuários terem acesso completo ou parcial a 
toda frota, de acordo com suas respectivas responsabilidades; 

13.27 Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao 
sistema, em dois níveis: o de administrador (com poderes de alteração de 

realizar parametrização de usuários) e de usuários (apenas com acesso a 
relatórios), bem como responsabilizar-se pela troca da senha dos mesmos 

em caso de desligamento e férias; 

13.28 Solicitar no caso de extravio ou danos aos cartões destinados ao 
veículo ou ao condutor, A CONTRATADA emitirá um novo cartão para o 

respectivo veículo e motorista, neste caso poderá ser fornecido até 2 (dois) 
cartões adicionais sem custo para a CONTRATANTE no período de 12 (doze) 
meses. 

13.29 Providenciar o cancelamento definitivo dos cartões destinados aos 

veículos em caso de alienação do veículo ou pela retirada do mesmo da frota 
de veículos credenciados, inutilizando os respectivo cartão; 

13.30 Designar para acompanhar a execução e fiscalizar a prestação dos 

serviços, objeto deste contrato um servidor na Seção Judiciária e outro em 
cada Subseção Judiciária; 

13.31 Rejeitar, no todo ou em arte, os serviços em desacordo com o 

contrato; 

13.32 É de responsabilidade da SJMA, garantir que as informações digitadas 
no momento da transação na rede própria ou credenciada de 
estabelecimento sejam verídicas. Caso haja enganos ou distorções a 

CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios que possibilitam a identificação 
das anomalias, em tempo hábil de correção; 

13.33 A descrição da frota desta Seção Judiciária encontra-se no Anexo 

III, deste Termo de Referência, a qual poderá sofrer acréscimo ou 
diminuição, acarretando alteração no consumo de produtos  para mais ou 

para menos. Esse fato não poderá onerar a taxa de administração 
contratada; 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  



      

 

14.1 Implantar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da 
Autorização para Execução dos Serviços – AES, pela “CONTRATADA”, os 

serviços de administração e gerenciamento do fornecimento de combustíveis, 
lubrificantes e produtos afins, da frota de veículos da Justiça Federal e 
demais veículos locados e requisitados, em estabelecimentos próprios ou 

credenciados, com fornecimento de Sistema Informatizado destinado aos 
veículos, tais como: cartões eletrônicos com ou sem “chip” , identificando a 

placa ou número do mesmo, que habilitará seu portador à aquisição de 
produtos junto aos credenciados pela “CONTRATADA”. 

14.2 Os trabalhos de implantação pela “CONTRATADA” referidos no item 
anterior, compreendem: 

- Cadastramento inicial dos veículos e usuários; 

- Estudo da logística da rede de atendimento; 

- Estrutura de gestão; 

- Créditos aos veículos; 

 -Implantação dos sistemas tecnológicos e 

- Treinamento de usuários. 

Tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, dar treinamento 
aos portadores dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinados 

aos veículos, bem como orientá-los sobre a correta utilização dos mesmos, a 
fim de que sua finalidade não seja desvirtuada. 

14.3 Reembolsar pontualmente a rede de estabelecimentos credenciados, 

pelo valor efetivamente consumido, ficando claro que a Justiça Federal não 
responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, que é de total 
responsabilidade da “CONTRATADA”; 

14.4 Providenciar a correção das deficiências apontadas pela Justiça Federal 
quanto à execução dos serviços contratados especificamente sobre a 
responsabilidade da “CONTRATADA”. 

14.5 Os serviços executados pelos estabelecimentos credenciados serão 

tratados diretamente entre a Justiça Federal e o “ESTABELECIMENTO”. 

14.6 Manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Lei n º 8.666/93 e suas alterações, para comprovação sempre 
que necessário for, junto a Justiça Federal. 

14.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e de transporte resultante da execução do Contrato. 



      

 

14.8 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato, conforme disposto no parágrafo 1 º do Art. 65, da Lei 
n º 8666/93; 

14.9 Manter preposto, aceito pela Justiça Federal, para representar 
a “CONTRATADA” na execução do Contrato. 

14.10 Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços 
com poderes de representante ou preposto, para tratar com a Justiça Federal 
de Primeiro Grau no Maranhão – SJMA; 

14.11 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SJMA; 

14.12 Responde civil, administrativamente e penalmente por qualquer 

descumprimento das disposições legais, inclusive por acidentes decorrentes 
da sua ação ou omissão, que ocorram durante a realização dos serviços 

objeto deste contrato; 

14.13 O acesso às informações prestadas pela contratada deverá ser 
compatível com os padrões Windows, utilizado na rede interna da SJMA ou 

outro programa que venha a substituir, devendo ser disponibilizado na 
internet um portal de acesso aos relatórios e informações dos cartões, assim 
como permitir a exportação desses dados para o formato txt, pdf e banco de 

dados; 

14.14 Para a utilização do cartão destinado ao veículo, deverá o portador 
apresentá-lo ao estabelecimento credenciado, onde , através do seu 

equipamento, será efetuada a identificação da placa ou número do veículo, 
bem como verificada a consistência dos valores de hodômetro, para 
aquisição de combustível ou produtos definidos individualmente para cada 

veículo; 

14.15 Finalizada a operação o portador digitará a senha exclusiva do sistema 
para autorizá-la, recebendo um termo impresso pelo equipamento, 

denominado comprovante de transação, contendo todas as informações 
referentes ao produto que foi adquirido no referido estabelecimento; 

14.16 O uso do cartão para qualquer operação somente será possível após 

digitação de uma senha válida do usuário; 

14.17 Cada cartão destinado ao veículo é de uso exclusivo daquele veículo 
nele identificado, não sendo permitida a utilização deste para qualquer outro 

veículo, sendo responsabilidade da SJMA o monitoramento sobre os 
motoristas e usuários do sistema; 

14.18 O bloqueio do uso do cartão de veículo ou usuário deverá ser on-line, 
a partir da base operacional, mediante rotina ou senha específica; 

14.19 Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal 
por meio do sistema da CONTRATADA; 



      

 

14.20 O cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa 
credenciada na base operacional; 

14.21 O uso indevido de cartão de veículo não autorizado, cancelado ou 

bloqueado pela base operacional, se constatado, será considerado falha e as 
despesas efetivadas serão pagas pela empresa contratada; 

14.22 Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá 

ter sua identificação validada através de senha, durante a execução de 
qualquer operação realizada na rede credenciada; 

14.23 A CONTRATADA deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha 
sofrido algum dano que inviabilize seu uso correto, conforme a solicitação da 

Seção de Segurança Vigilância e Transporte – SEVIT; 

14.24 Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, 
encaminhando correspondência dirigida à SEVIT. 

14.25 Em caso de danos involuntários ao cartão destinado ao veículo ou ao 

equipamento da CONTRATADA instalado em sua rede de estabelecimentos 
credenciados, ou em situações de força maior (falta de energia elétrica, etc.) 

obriga-se a CONTRATADA a disponibilizar procedimento de compra 
contingencial, através de serviço de atendimento ao cliente disponível 24 
(vinte e quatro) horas por dia, para a obtenção por telefone o outro meio 

disponível, por parte do estabelecimento credenciado, do número da 
autorização de compra a ser transcrito para um formulário específico da 

CONTRATADA, que garanta a manutenção das informações necessárias ao 
controle e gestão da frota da SJMA, visando não prejudicar a continuidade 
das atividades operacionais de sua frota; 

14.26 Manter preposto para representar a CONTRATADA na execução do 

contrato; 

14.27. Disponibilizar ao CONTRATANTE acesso ao sistema para conferir os 
lançamentos dos combustíveis e demais produtos especificados no item 

4.1 por meio de senhas que permita sua ampla e irrestrita utilização para 
gerenciamento dos veículos pertencentes à sua frota; 

14.28. Fornecer, mensalmente, ao fiscal do contrato ou substituto legal, 

relatório de aquisição de combustível e produtos descriminados no item 4.1; 

14.29 Manter, durante a vigência do Contrato e suas possíveis prorrogações, 
as mesmas condições de habilitação para contratar com a Administração 

Pública exigidas na licitação; 

14.30. Estar em condições de prestar os serviços a partir da data da 
assinatura do Contrato e manter essa condição na vigência do instrumento. 

14.31 Repassar à SJMA todas as atualizações e alterações no sistema 

operacional de gerenciamento de frota de veículos utilizado nesta 
contratação; 



      

 

  

15. DOS RELATÓRIOS  

15.1 Os relatórios disponibilizados pela CONTRATADA deverão conter, no 
mínimo, as seguintes informações, acumuladas a partir da contratação dos 

serviços: 

15.1.1 Relação dos veículos por marca, modelo, ano de fabricação e 
capacidade do tanque de combustível; 

15.1.2 Extrato analítico/sintético contendo todos os serviços de 

abastecimento ou aquisição de produtos descriminados no item 4.1, 
individualmente discriminados por veículo, apresentando data, hora local e 
quilometragem atual. 

15.1.3 histórico das operações realizadas pela frota contendo: data, hora, 
identificação do estabelecimento, identificação do usuário, item adquirido, 
quantidade adquirida e valor total da operação e saldo; 

15.1.4 histórico das operações realizadas por usuários previamente 

autorizados pela SJMA; 

15.1.5 Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado; 

15.1.6 Preço pago pelos produtos descritos no item 4.1 e 
combustível adquiridos pela frota; 

15.1.7 Descritivo dos limites de créditos distribuídos aos veículos da frota ou 

grupo de veículos previamente estabelecidos na implantação; 

15.1.8 Relatório contendo o volume de gastos realizados por tipo de 
combustível ou produtos; 

15.1.9 Relatório constando apenas os veículos que apresentam distorções em 

termos de produtos adquiridos realizados; 

  

16. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

16.1 Os serviços serão recebidos pelo fiscal do contrato ou por servidor 
devidamente designado para o serviço, após verificação da qualidade dos 

serviços prestados, bem como dos produtos e combustíveis adquiridos. 

16.2. Após o recebimento dos serviços a CONTRATADA ou Estabelecimento 
credenciado poderá formalizar o faturamento dos respectivos serviços e 

produtos adquiridos por meio de Cartão do veículo e mediante senha do 
motorista. 

  



      

 

17. DO PREPOSTO  

17.1 O licitante vencedor deverá indicar preposto aceito pela Administração 
da Justiça Federal no Maranhão durante o período de vigência do contrato, 

para representá-lo administrativamente, devendo fiscalizar periodicamente a 
qualidade dos serviços executados, bem como responder pelo fornecimento 
dos materiais necessários para a execução dos serviços objeto deste Termo 

de Referência. 

17.2 Na indicação do preposto deverá constar o nome completo, número de 
documento de identidade e dados relacionados à sua qualificação 

profissional, bem como o número de telefone celular que possa ser acionado 
para solicitações corriqueiras e de emergência, fora do horário de expediente 

normal. 

17.3 O preposto será responsável pelo cumprimento das normas disciplinares 
determinadas pela Contratante, exercendo as suas atividades de maneira 
satisfatória, sem a necessidade de intervenção de servidores da 

administração da Contratante para prestar assistência, com poderes de 
decisão sob os funcionários. 

17.4 A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as 

orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 
Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. 

17.5 O preposto deverá manter contato com o executor/gestor do contrato, 

com o objetivo de sanar qualquer demanda, tanto na área de administração 
de pessoal, de fornecimento de material, quanto da manutenção dos 
equipamentos utilizados nos serviços objetos desse contrato. 

  

18. DO PAGAMENTO   

18.1. O pagamento será efetuado pela Justiça Federal de Primeiro Grau no 
Maranhão, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária e em 
nome da CONTRATADA; 

18.1.1 Os valores pagos pelos combustíveis e produtos, nos termos do item 
4.1 terão como limite o valor à vista; 

18.2 O pagamento será efetuado, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o 
adimplemento da obrigação, através de Ordem Bancária, sendo efetuada a 

retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições 
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as 

normas vigente e acompanhada dos documentos em vigor, a seguir: 

a)  Nota Fiscal discriminativa, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato; 

b) Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da Receita Federal; 



      

 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

d) Certidão relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

(CRF), emitida pela Caixa Econômica Federal. 

e) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme a Lei nº. 
12.440, de 07 de julho de 2011, a, dentro do prazo de validade estipulada na 

Lei, bem como atender todas as aplicações nela estipulada. 

18.3. A apresentação de Nota Fiscal com incorreções ou desacompanhada da 
documentação requerida no item anterior, implicará na sua devolução à 
CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser 

contado a partir da data de sua reapresentação. 

18.4 A Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão reterá, na fonte, sobre 
os pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a 

Instrução Normativa SRF nº 1234/2012, ou outra(s) vigente(s) à época da 
ocorrência do pagamento. 

18.5 Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES, deve anexar à fatura 

documento que comprove esta opção, situação em que não incidirá a 
retenção disposta no item anterior. 

18.6 Considerar-se-á para efeito de pagamento a data da entrega da Ordem 
Bancária ao respectivo Banco. 

18.7 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar 
pendência de liquidação de obrigação em virtude de penalidades impostas à 
Contratada ou inadimplência contratual inclusive quanto a não apresentação 

do demonstrativo dos serviços prestados; 

18.8 A Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão poderá deduzir da 
importância a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela Contratada nos termos deste Termo de Referência; 

18.9 Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de 
eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, 
e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das 
seguintes fórmulas: 

I= (TX/100)365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 



      

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

  

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONDIÇÕES PARA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

19.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei 
nº 10.520/2002, a CONTRATADA que: 

1. Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação. 
2. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 

3. Fraudar na execução do contrato. 
4. Comportar-se de modo inidôneo. 
5. Cometer fraude fiscal. 

6. Não mantiver a proposta. 

19.2 A CONTRATADA que incorrer nas infrações previstas no inciso 19.1, 
acima, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 

descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e/ou no contrato, e nas demais cominações 

legais. 

19.3 Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, 
sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar 
e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, a 

CONTRATADA que: 

1. Não promover o recolhimento mensal das contribuições sociais, 
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). 
2. Deixar de realizar pagamento do salário e demais verbas trabalhistas. 

3. Não manter as condições de habilitação previstas em lei. 

19.4 As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecendo, os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

19.5 As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com 
garantia do contraditório e da ampla defesa, observando-se os 

procedimentos previstos na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784/99. 

19.6 Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será a 

CONTRATADA notificada da infração e da penalidade correspondente, para, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar defesa. 



      

 

19.7 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. 

19.8 Pela inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto contratado, 
assim como pela execução irregular, ou pelo atraso injustificado, a 
CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA, garantida a prévia defesa, as 

seguintes sanções: 

1. Advertência por escrito. 
2. Multa. 

3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos. 
4. 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 a CONTRATADA ressarcir Administração pelos 
prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea anterior. 

19.10 A inexecução total do contrato ensejará a aplicação de multa de 20% 

do valor global do ajuste. 

19.11 Em caso de atraso injustificado no início da prestação dos serviços, a 
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 

1. Atraso de até 05 dias: multa de 0,2% x dias de atraso x valor mensal 

contratado. 
2. Atraso de 06 até 10 dias: multa de 0,4% x dias de atraso x valor 

mensal contratado; 
3. Atraso de 11 até 15 dias: multa de 0,6% x dias de atraso x valor 

mensal contratado (repetido). 

4. Atraso superior a 15 dias será considerado inexecução total da 
obrigação. 

19.12 Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução 

insatisfatória dos serviços, atrasos, omissões e outras falhas, conforme 
descrições no Quadro E abaixo, será aplicada à CONTRATADA penalidade de 

advertência. 

19.13 No caso de reincidência poderão ser impostas à CONTRATADA, multas 
por infração cometida sobre o montante mensal contratado e de acordo com 
os percentuais abaixo definidos: 

QUADRO E – INFRAÇÕES/MULTAS 

 

Nos casos em que deixar de: 

 

Multa por dia de: 

1) Apresentar a Nota Fiscal/Fatura para apropriação 1,0% 



      

 

contábil até o segundo dia útil do mês subsequente ao 

serviço prestado. 

2) Executar qualquer obrigação pactuada ou prevista 
em Lei e no contrato celebrado para a qual não se 
comine em outra penalidade. 

2,0% (dois) por 

cento 

3) cadastrar os estabelecimento  na forma do item 14.1 
3,0% por não 

estabelecimento 

4) obedecer ao item 13.22, quando solicitado 0,5% por ocorrência 

  

19.14 Observar os dispostos nos ANEXOS II , para fins de aplicação das 

penalidades de advertência e de multa referentes ao não atendimento da 
qualidade mínima exigida no Acordo de Níveis de Serviços – ANS. 

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

19.16 A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 

a execução dos serviços, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições do contrato, por fato ou ato de terceiros, 
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 

ocorrência. 

19.17 As multas devidas pela CONTRATADA serão deduzidas de pleno direito 
de valores devidos, recolhidas através de Guia de Recolhimento da União - 

GRU- via SIAFI, em favor da Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do 
Maranhão. 

19.18 A CONTRATADA reconhece tais multas e deduções como prontamente 
exigíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

19.19 Caso a CONTRATADA não tenha crédito a receber da CONTRATANTE, 

terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para 
recolhimento da multa, apurada em regular procedimento administrativo, sob 

pena de cobrança judicial. 

19.20 A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir unilateralmente o 
contrato na ocorrência dos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e 

XVII, da Lei nº 8.666/93. 

19.21 Poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as 
partes ou judicialmente, nos termos previstos no art. 79, incisos II e III, da 
Lei nº 8.666/93. 

19.22 O descumprimento reiterado das solicitações emanadas do GESTOR 
DO CONTRATO e a constatação de situação irregular perante as obrigações 
fiscais, trabalhistas e previdenciárias poderá ensejar a rescisão unilateral do 

contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações 
legais. 



      

 

19.23 Conforme o disposto no art. 49 do Decreto nº. 10024/2019: 

art. 49.  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

§ 1º  As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do 

cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 
não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela administração pública. 

§ 2º  As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.  

 

20. TIPO E MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

  

20.1 Propõe-se que licitação seja por meio de  Pregão Eletrônico, de acordo 
com a Lei Nº 10.520/2002 e Nº 10.024/2019. ressalta-se o objeto a ser 

contratado não se enquadra nos termos do artigo 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 

20.2 A adjudicação será por item, tendo em vista que se trata de objeto 

único com a mesma especificação. 

 



      

 

21. VISITA TÉCNICA  

  

21.1  Apesar de facultado, sugeri-se aos licitantes a realização de visita 
técnica ao local de serviço para fim de vistoriar todos os veículos e 

instalações da SJMA  com o objetivo de tomarem ciência da quantidade atual 
de veículos, inteirando-se completamente do objeto a ser licitado, permitindo 

assim o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta. 

21.2 A visita técnica deverá ser previamente agendada junto a Seção de 
Vigilância e Transporte (SEVIT), de segunda a sexta-feira, das 09h às 15h 
pelo telefone (98) 3214-5706. 

21.3 Após a visita, a Seção de Vigilância e Transporte expedirá Atestado de 

Vistoria atinente às instalações visitada(s), assinado pelo Supervisor da 
Seção e pelo representante da empresa, que se constituirá como documento 

facultativo para que a licitante possa participar do certame licitatório. 

21.4 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, afim de que esta possa se 
manifestar também formalmente a respeito; 

21.5 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 atinente à matéria; 

21.6 Caso o licitante opte pela não realização da vistoria, deverá emitir 

declaração própria, assinada pelo representante ou pelo preposto conforme, 
modelo constante em ANEXO do edital, dando fé que conhece todos os 
elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, 

estado ciente das condições físicas, responsabilizando-se integralmente, 
também pela execução do objeto nas condições descritas neste Termo de 

Referência e no Edital, não podendo alegar posteriormente desconhecimento 
das condições existentes. 

 

22. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  

22.1 Para garantir o fiel cumprimento do contrato, a CONTRATADA 

apresentará garantia em até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, a critério da CONTRATANTE, da assinatura do contrato na 
modalidade escolhida, correspondente a 5% (cinco por cento) do Valor Anual 

Contratado. No caso de atraso na prestação da garantia enseja a aplicação 
de multa de 0,07% do valor do contrato  por dia de atraso, observado o 

limite máximo de 2% (dois por cento). 



      

 

22.2  A garantia de execução do contrato deverá ter validade durante a 
execução do contrato, estendendo-se por mais 03 (três) meses após o 

término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

22.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o 
pagamento de: 

1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do 

não adimplemento das demais obrigações nele previstas. 
2. Prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

culpa ou dolo durante a execução do contrato. 

3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
CONTRATADA. 

4. Obrigações de natureza trabalhista, previdenciária e com o FGTS, não 
adimplidas pela CONTRATADA. 

22.4 A garantia em dinheiro será efetuada na Caixa Econômica Federal em 
conta específica com correção monetária, em favor da Seção Judiciária do 

Maranhão. 

22.5 Havendo revisão do valor contratado ou alteração que implique no 
aumento do quantitativo do objeto do contrato, o valor da garantia deverá 

ser complementado em igual proporção. 

22.6 Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá 
constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do art. 827 do Novo 

Código Civil Brasileiro. 

22.7 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA, desde já, se 
obriga a efetuar a respectiva reposição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 

contar da data do recebimento da comunicação da Administração. 

  

23. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

23.1. A presente aquisição ou contratação está alinhada com o planejamento 

estratégico na perspectiva Sociedade: assegurar a efetividade da prestação 
jurisdicional, como também está alinhada com a proposta orçamentária da 
Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão. 

  

24. DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1 Estratégia de contratação: pregão eletrônico. 

24.2 O CNPJ da Justiça Federal de Primeiro grau no Maranhão 
05.424.667/0001-35. 



      

 

24.3 A Justiça Federal de Primeiro grau no Maranhão é isenta de I. O. F.; 

24.4 A licitação objeto deste termo de referência poderá ser revogada total 
ou parcialmente, sem que caiba indenização aos licitantes em consequência 

do ato, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. 

24.5 Ao contrato poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento 
dentro dos limites estabelecidos na lei 8.666/93. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

ANEXO I  DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) 

Durante a vigência do contrato a Administração adotará o 

Instrumento de Medição de Resultado – IMR, de acordo com os 
parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5 

de maio de 2017; 

O Instrumento de Medição de Resultado contemplará 01 (um) 
indicador com a respectiva meta a cumprir, que será acompanhada 
pela fiscalização do contrato 

O Indicador proposto implica em variáveis que estão sob o controle 

da Administração e permitem a mensuração da qualidade e eficiência 
dos serviços contratados. 

O resultado da avaliação mensal do indicador será entregue à 

Contratada para que possa emitir a fatura mensal, caso haja alguma 
ocorrência não atendida; 

O prazo para a manifestação de parecer da contratada sobre as 

pontuações obtidas e cálculo de fatura, é de até dois dias úteis, após 
a comunicação da contratante, por email devidamente entregue; 

Os pagamentos por parte da contratante serão proporcionais ao 

atendimento das metas estabelecidas no Instrumento de Medição de 
Resultados – IMR estabelecido 

Indicador 

Cumprimento das obrigações contratuais 

Item Descrição 

Finalidade  Garantir a qualidade na prestação dos serviços 

Meta a cumprir 
100% das atividades, serviços executados e 
adequados à perspectiva da Administração 

Instrumento de 

medição 

 Planilha de controle dos serviços executados, 

conforme anexo III 

Forma de 
acompanhamento 

 Realização Mensal de monitoramento das 

solicitações não atendidas pelo sistema, email, 
ofícios. 

Periodicidade  Mensal 

Mecanismo de 
Cálculo 

 O número de ocorrências no mês refletirá o 
percentual de alcance da meta (%) ou glosa, pelo 

não alcance dos serviços solicitados. 

Início de Vigência  A partir do início da execução dos serviços 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

1. 0 a 2 ocorrências = 100% da meta = 
recebimento de 100% da fatura. 

2. 3 a 5 ocorrências = 98,50% da meta = 



      

 

recebimento de 98,50% da fatura do mês. 
3. 6 a 8 ocorrências = 97% da meta = 

recebimento de 97% da fatura do mês. 

4. 9 a 12 ocorrências = 95,50 % da meta = 
recebimento de 95,50% da fatura do mês. 

Sanções 

 A existência de mais de 12 (doze) ocorrências, 

inclusive, considerar-se-á como atingida 93% da 
meta. Recebimento de 93% da fatura 

Observações   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

ANEXO II  DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO OCORRÊNCIAS 

01 Não atendimento às solicitações de cadastro de usuários; 
 

  

02 
Não prestar informações para esclarecimentos solicitados pela 
contratante em tempo estabelecido no contrato, atendendo 

prontamente todas as reclamações; 
 

  

03 
não fornecimento de senha aos usuários do sistema 

no prazo de até 24 horas da abertura do chamado; 
  

04 
deixar de treinar os estabelecimentos credenciados 
para operação de aquisição dos objeto contratado; 

  

05 
deixar de informar o credenciamento ou 
descredenciamento à Contratante no prazo de até 72 
horas do ocorrido. 

  

06 
demais obrigações da contratada enumeradas neste 
Termo de Referência, e em especial o item 14 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

ANEXO III  DO TERMO DE REFERÊNCIA 

DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 

ITEM LOCALIZAÇÃO VEÍCULO SITUAÇÃO COMBUSTÍVEL 

01 SÃO LUÍS 
NISSAN FRONTIER - HQB-
6461 

ATIVO DIESEL 

02 SÃO LUÍS 
IVECO EUROCARGO - NHI-

2688 
INATIVO DIESEL 

03 SÃO LUÍS 
RENAULT/MASTER BUS - PTA-
7219 

INATIVO DIESEL 

04 SÃO LUÍS TOYOTA HILUX - NDU-7763 ATIVO DIESEL 

05 SÃO LUÍS FIAT DOBLO - HPS-2598 INATIVO GASOLINA 

06 SÃO LUÍS FIAT DOBLO - NHA-5772 ATIVO FLEX 

07 SÃO LUÍS FIAT MAREA - HQC-2666 INATIVO FLEX 

08 SÃO LUÍS GM/SPIN - PSA-4592 ATIVO FLEX 

09 SÃO LUÍS GM/SPIN - PSA-4602 ATIVO FLEX 

10 SÃO LUÍS VW SANTANA - HPV-4810 INATIVO FLEX 

11 SÃO LUÍS RENAULT/LOGAN - PTA-8965 ATIVO FLEX 

12 SÃO LUÍS RENAULT/LOGAN - PTA-8965 ATIVO FLEX 

13 SÃO LUÍS VW SANTANA - HPW-0778 INATIVO FLEX 

14 SÃO LUÍS FORD FIESTA - OJP-7998 ATIVO FLEX 

15 SÃO LUÍS VW SANTANA - HPV-6392 INATIVO GASOLINA 

16 SÃO LUÍS GM VECTRA - NHI-9911 ATIVO FLEX 

17 SÃO LUÍS GM ASTRA - JFP-9174 INATIVO GASOLINA 

18 SÃO LUÍS GM MERIVA - HQA-7664 ATIVO FLEX 

19 SÃO LUÍS GM ASTRA - HPU-4436 ATIVO GASOLINA 

20 SÃO LUÍS VW SANTANA - HPV-6405 INATIVO GASOLINA 

21 SÃO LUÍS GM COBALT - OIZ-5706 ATIVO FLEX 

22 SÃO LUÍS FORD FIESTA - OJH-2403 ATIVO FLEX 

23 SÃO LUÍS FORD FIESTA - OXU-3275 ATIVO FLEX 

24 SÃO LUÍS C4 PALLAS - JDX-1324 ATIVO FLEX 

25 CAXIAS VAN PEUGEOT - NHH-0466 INATIVO DIESEL 

26 CAXIAS 
FIAT PALIO WEEKEND - HQB 
8285 

ATIVO FLEX 

27 CAXIAS 
FORD FOCUS SEDAN - JKH-
7962 

INATIVO FLEX 

28 IMPERATRIZ GM ASTRA - HPU-4446 ATIVO FLEX 

29 IMPERATRIZ 
VW SANTANA 1.8 MI - HPW-

2770 
INATIVO GASOLINA 

30 IMPERATRIZ FORD FIESTA 1.0 - HPN-2243 INATIVO GASOLINA 

31 IMPERATRIZ 
FORD RANGER XLS - HQA-

5273 
INATIVO DIESEL 



      

 

32 IMPERATRIZ FORD ECOSPORT - PSN-0053 ATIVO FLEX 

33 BALSAS VW AMAROK - OJG-2379 ATIVO DIESEL 

34 BACABAL FORD/RANGER - NXN-6907 ATIVO DIESEL 

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

ANEXO IV  DO TERMO DE REFERÊNCIA 

DESCRIÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS E PRODUTOS 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

COMBUSTÍVEL/PRODUTO 

VALOR MÍNIMO 

R$ 

VALOR 

MÁXIMO 

01 ÁLCOOL R$ 3,390 R$ 3,899 

 
GASOLINA COMUM R$ 4,169 R$ 4,50 

 
GASOLINA ADITIVADA R$ 4,169 R$ 4,899 

 
DIESEL COMUM (S-500) R$ 3,499 R$ 3,799 

 
DIESEL S-10 R$ 3,499 R$ 3,799 

 
ADITIVO PARA RADIADOR  R$ 8,50 R$ 56,00 

 
ÁGUA DESMINERALIZADA R$ 4,66 R$ 12,00 

 
ÓLEO SINTÉTICO  R$ 18,54 R$ 34,50 

 
  

  

 
  

  

 
 

São Luís, 01 de setembro de 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

PREGÃO ELETRÔNICO  N. 001/2021 
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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. 001/2021, 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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ANEXO III 

 

 

 

MODELO 

 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA REFERENTE AO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO Nº 07/2005 

- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º - 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

  

  (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 _____/_____ 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  (informar o local da prestação dos 

serviços: Seção Judiciária do Maranhão/Subseção Judiciária de _______). 

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 

 

 

 

 



      

 

PREGÃO ELETRÔNICO  N. 001/2021 
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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 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N..../2021 DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEL DA FROTA DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO MARANHÃO E 

SUBSEÇÕES DE BACABAL, BALSAS, 

CAXIAS E IMPERATRIZ, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A UNIÃO, ATRAVÉS DA 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU, E A 
EMPRESA .................................. 

A UNIÃO, através da JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, com registro no C.N.P.J/MF nº 

05.424.667/0001-35,  e sede no Fórum Ministro Carlos Alberto Madeira à Av. 
Sen. Vitorino Freire S/N, Areinha, São Luís/MA, neste ato representada pelo(a) 
MM. Juiz(a) Federal Diretor(a) do Foro, Dr(ª) ................................., 

brasileiro(a), estado civil, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
.......................... SSP/....., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob 
o nº .............................., residente e domiciliado(a) nesta Capital, no uso de 

suas atribuições legais, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e 
de outro lado a empresa ..........................................., com registro no 
C.N.P.J/MF nº ........................, e sede na 

........................................................., neste ato representada pelo Sr. (Sra.) 

...., brasileiro(a), estado civil, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

........................, CPF nº  ......................................, residente e 

domiciliado(a) ..........................., doravante designada simplesmente 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO E SUBSEÇÕES DE BACABAL, 
BALSAS, CAXIAS E IMPERATRIZ, tendo em vista o disposto no Edital do 

Pregão Eletrônico N. .........., na Ata de Registro de Preços N. ............, nos 
autos do Procedimento Administrativo N. ..........., Lei n. 10.520, de 17.07.2002, 
Decreto n. 3.555, de 08.08.2000, Decreto n. 10.024, de 28.10.2019, Lei n. 

8.666/93 e suas alterações, bem como nas seguintes Cláusulas e condições: 



      

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação dos serviços de implantação e operação de gerenciamento da 

frota de veículos da Justiça Federal e demais veículos locados e requisitados, 
através da internet, com utilização de tecnologia de cartão eletrônico, para 

fornecimento de combustíveis, lubrificantes e produtos afins, a serem 
realizados através de rede própria ou credenciada da contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

A prestação dos serviços de implantação e operação de gerenciamento da 
frota de veículos da Justiça Federal do Maranhão, bem como os veículos 

locados, requisitados ou emprestados para fornecimento de 
combustível, lubrificantes e aditivos para radiadores que utilize a tecnologia 
da informação, por meio da internet, com utilização de cartão eletrônico, 

deverá prever o que segue: 

Disponibilização de relatórios gerenciais de controle das despesas de 
abastecimento, desvios de quilometragem, de consumo, de preços praticados 

nos postos credenciados, discriminados por veículos da frota da Justiça 
Federal, discriminados no ANEXO III do Termo de Referência, incluindo 

veículos locados e requisitados pela Justiça Federal; 

Disponibilização de cartões individuais eletrônicos que viabilizam o 
gerenciamento de informação da frota, sendo um para cada veículo, no 
quantitativo de 34 (trinta e quatro) veículos oficiais e mais 06 (seis) cartões 

extras (genéricos) para serem utilizados em veículos locados, requisitados, 
emprestados ou oficiais pertencentes à Justiça Federal de Primeiros Grau no 

Maranhão; 

Equipamento eletrônico de leitura e gravação de dados para cartão individual 
microprocessado nos estabelecimentos credenciados; 

Informatização dos dados de consumo, no momento do abastecimento, 

quilometragem, custos, identificação do veículo, identificação do condutor, do 
estabelecimento, data e horário, tipos de combustíveis, lubrificantes, 
quantidade em litros, em reais (R$), médias praticadas por veículo; 

Sistema tecnológico integrado que viabilize o pagamento do abastecimento 

de combustíveis, lubrificantes e produtos afins a serem contemplados, junto 
aos estabelecimentos credenciados, por meio de cartão eletrônico; 

Permissão de acesso através da internet, por meio de senha administrada 

pela Seção de Segurança Vigilância e Transporte – SEVIT, permitindo 
parametrização de acesso a outro servidor designado pela SEVIT, permitindo 

a emissão de relatórios e encaminhamento de veículos aos postos para o 
abastecimento ou aquisição de itens descrito no Termo de Referência; 

Implantar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da 
Autorização para execução dos Serviços pela CONTRATADA, os serviços de 



      

 

administração e gerenciamento de abastecimento, aquisição de lubrificantes 
e aditivos para radiadores, em postos credenciados, com fornecimento de 

sistema Informatizado destinado aos veículos, tais como: cartões eletrônicos 
ou outro tipo de instrumento, identificando a placa do carro que habilitará 
seu portador à aquisição de produtos junto aos credenciados pela 

CONTRATADA; 

Os trabalhos de implantação pela CONTRATADA referidos no item anterior 
compreende: 

1. Cadastramento inicial dos veículos e usuários, 

2. Estudo da logística da rede de atendimento; 
3. Estrutura de gestão; 

4. Implantação dos sistemas tecnológicos, e 
5. Treinamento de usuários; 

Tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, promover 
treinamento aos portadores dos referidos instrumentos periféricos do sistema 

destinado aos veículos, bem como orientá-los sobre a correta utilização 
deles, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada; 

Reembolsar pontualmente, a rede de estabelecimentos credenciados, pelo 

valor efetivamente consumido, ficando claro que a SJMA não responde 
solidariamente ou subsidiariamente por esse pagamento, que é de total 

responsabilidade da CONTRATADA; 

Disponibilizar rede de postos de abastecimento própria ou credenciada e 
equipada para aceitar transações com os cartões eletrônicos ou transações 
via Internet, dentro do Estado do Maranhão, no mínimo nas seguintes 

cidades: São Luís, Caxias, Bacabal, Santa Inês, Imperatriz, Balsas e 
Açailândia e Barreirinhas e Carolina. 

A Justiça Federal informará os limites de crédito para cada cartão, a fim de 

serem gastos com combustíveis, lubrificantes e produtos afins; 

Credenciamento de pelo menos uma unidade de fornecimento de 
combustíveis, lubrificantes e produtos afins, localizada a uma distância 

máxima de 05 (cinco) Km da sede da Justiça Federal/MA (Av. Vitorino Freire 
n 300º - Areinha – São Luís-MA), que possua atendimento 24 horas, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

I -  Credenciamento de pelo menos uma unidade de fornecimento de 

combustíveis, lubrificantes e produtos afins, localizada a uma distância 
máxima de 03 (três) Km nas cidades mencionadas no item 3.4 do Termo de 

Referência, salvo a Cidade de São Luís - MA, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados. 

O acesso às informações prestadas pela contratada deverá ser compatível 

com os padrões windows, utilizado na rede interna da Justiça Federal, 
devendo ser disponibilizado na internet um portal para acesso aos 



      

 

relatórios/informação dos cartões, assim como permitir a exportação desses 
dados para o formato txt, pdf e banco de dados. 

Para utilização do cartão destinado ao veículo, deverá o portador apresentá-

lo ao estabelecimento credenciado, onde, através do seu equipamento, será 
efetuada a identificação da placa ou número do veículo, bem como verificada 
a consistência dos valores de hodômetro, conferência da capacidade do 

tanque do veículo, mercadorias e serviços autorizados, para aquisição, 
definidos individualmente para cada veículo da frota da Justiça Federal, valor 

pretendido da compra e quantidade e tipo de mercadoria ou serviço a ser 
realizado. Finalizada a operação o portador digitará a senha exclusiva do 
sistema para autorizá-la, recebendo um termo impresso pelo equipamento, 

denominado comprovante de transação, contendo todas as informações 
referentes à compra de mercadorias e serviços a serem realizados no 

referido estabelecimento, o qual se constituirá em título extrajudicial.  

O uso do cartão para qualquer operação somente será possível após 
digitação de uma senha válida do usuário; 

Cada cartão destinado ao veículo é de uso exclusivo do veículo nele 

identificado, não sendo permitida a utilização deste para qualquer outro 
veículo, sendo responsabilidade da Justiça Federal o monitoramento sobre os 
motoristas e usuários do sistema; 

O bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da 
base operacional, mediante rotina/senha específica; 

Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal; 

O cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa credenciada 
na base operacional; 

O uso indevido de cartão de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado 
pela base operacional, se constatado, será considerado falha e as despesas 
efetivadas serão pagas pela empresa contratada; 

Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão, e cada condutor deverá ter 

sua identificação validada através de senha, durante a execução de qualquer 
operação realizada na rede credenciada; 

Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que 

inviabilize seu uso correto, conforme solicitação da Seção de 
Segurança,  Vigilância e  Transportes da Justiça Federal - SEVIT; 

Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, 

encaminhando correspondência dirigida a Seção de Transportes da Justiça 
Federal, Podendo ser por E-Mail: sevit.ma@trf1.jus.br; 

Em caso de danos involuntários ao cartão destinado ao veículo ou ao 

equipamento da “CONTRATADA” instalado em sua rede de estabelecimentos 
credenciados, ou em situações de força maior (falta de energia elétrica, 



      

 

queda de sinal de telefonia, etc.), obriga-se a “CONTRATADA” a disponibilizar 
procedimento de compra contingencial, através de serviço de atendimento ao 

cliente disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, para a 
obtenção por telefone, por parte do estabelecimento credenciado, do número 
da autorização de compra a ser transcrito para um formulário específico da 

“CONTRATADA”, que garanta a manutenção das informações necessárias ao 
controle e gestão da frota da Justiça Federal, visando não prejudicar a 

continuidade das atividades operacionais de sua frota. 

Providenciar a correção das deficiências apontadas pela Justiça Federal 
quanto à execução dos serviços contratados especificamente sobre a 
responsabilidade da “CONTRATADA”. 

Os serviços executados pelos estabelecimentos credenciados serão tratados 
diretamente entre a Justiça Federal e o “ESTABELECIMENTO”. 

Manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Lei n º 8.666/93 e suas alterações, para comprovação sempre 
que necessário for, junto a Justiça Federal. 

O sistema deverá permitir que seja possível estabelecer quantidade mínima e 

máxima de combustível por veículos em litros; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1 Implantar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da 

Autorização para Execução dos Serviços – AES, pela “CONTRATADA”, os 
serviços de administração e gerenciamento do fornecimento de combustíveis, 
lubrificantes e produtos afins, da frota de veículos da Justiça Federal e 

demais veículos locados e requisitados, em estabelecimentos próprios ou 
credenciados, com fornecimento de Sistema Informatizado destinado aos 

veículos, tais como: cartões eletrônicos com ou sem “chip” , identificando a 
placa ou número do mesmo, que habilitará seu portador à aquisição de 
produtos junto aos credenciados pela “CONTRATADA”. 

2 Os trabalhos de implantação pela “CONTRATADA” referidos no item 

anterior, compreendem: 

- Cadastramento inicial dos veículos e usuários; 

- Estudo da logística da rede de atendimento; 

- Estrutura de gestão; 

- Créditos aos veículos; 

 -Implantação dos sistemas tecnológicos e 

- Treinamento de usuários. 



      

 

Tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, dar treinamento 
aos portadores dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinados 

aos veículos, bem como orientá-los sobre a correta utilização dos mesmos, a 
fim de que sua finalidade não seja desvirtuada. 

3 Reembolsar pontualmente a rede de estabelecimentos credenciados, pelo 
valor efetivamente consumido, ficando claro que a Justiça Federal não 

responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, que é de total 
responsabilidade da “CONTRATADA”; 

4 Providenciar a correção das deficiências apontadas pela Justiça Federal 

quanto à execução dos serviços contratados especificamente sobre a 
responsabilidade da “CONTRATADA”. 

5 Os serviços executados pelos estabelecimentos credenciados serão 

tratados diretamente entre a Justiça Federal e o “ESTABELECIMENTO”. 

6 Manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Lei n º 8.666/93 e suas alterações, para comprovação sempre 
que necessário for, junto a Justiça Federal. 

7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e de transporte resultante da execução do Contrato. 

8 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, conforme disposto no parágrafo 1 º do Art. 65, da Lei 

n º 8666/93; 

9 Manter preposto, aceito pela Justiça Federal, para representar 
a “CONTRATADA” na execução do Contrato. 

10 Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços com 

poderes de representante ou preposto, para tratar com a Justiça Federal de 
Primeiro Grau no Maranhão – SJMA; 

11 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SJMA; 

12 Responde civil, administrativamente e penalmente por qualquer 

descumprimento das disposições legais, inclusive por acidentes decorrentes 
da sua ação ou omissão, que ocorram durante a realização dos serviços 
objeto deste contrato; 

13 O acesso às informações prestadas pela contratada deverá ser compatível 

com os padrões Windows, utilizado na rede interna da SJMA ou outro 
programa que venha a substituir, devendo ser disponibilizado na internet um 

portal de acesso aos relatórios e informações dos cartões, assim como 
permitir a exportação desses dados para o formato txt, pdf e banco de 

dados; 



      

 

14 Para a utilização do cartão destinado ao veículo, deverá o portador 
apresentá-lo ao estabelecimento credenciado, onde , através do seu 

equipamento, será efetuada a identificação da placa ou número do veículo, 
bem como verificada a consistência dos valores de hodômetro, para 
aquisição de combustível ou produtos definidos individualmente para cada 

veículo; 

15 Finalizada a operação o portador digitará a senha exclusiva do sistema 
para autorizá-la, recebendo um termo impresso pelo equipamento, 

denominado comprovante de transação, contendo todas as informações 
referentes ao produto que foi adquirido no referido estabelecimento; 

16 O uso do cartão para qualquer operação somente será possível após 

digitação de uma senha válida do usuário; 

17 Cada cartão destinado ao veículo é de uso exclusivo daquele veículo nele 
identificado, não sendo permitida a utilização deste para qualquer outro 
veículo, sendo responsabilidade da SJMA o monitoramento sobre os 

motoristas e usuários do sistema; 

18 O bloqueio do uso do cartão de veículo ou usuário deverá ser on-line, a 
partir da base operacional, mediante rotina ou senha específica; 

19 Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal por 

meio do sistema da CONTRATADA; 

20 O cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa 
credenciada na base operacional; 

21 O uso indevido de cartão de veículo não autorizado, cancelado ou 

bloqueado pela base operacional, se constatado, será considerado falha e as 
despesas efetivadas serão pagas pela empresa contratada; 

22 Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá 

ter sua identificação validada através de senha, durante a execução de 
qualquer operação realizada na rede credenciada; 

23 A CONTRATADA deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha 

sofrido algum dano que inviabilize seu uso correto, conforme a solicitação da 
Seção de Segurança Vigilância e Transporte – SEVIT; 

24 Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, 
encaminhando correspondência dirigida à SEVIT. 

25 Em caso de danos involuntários ao cartão destinado ao veículo ou ao 

equipamento da CONTRATADA instalado em sua rede de estabelecimentos 
credenciados, ou em situações de força maior (falta de energia elétrica, etc.) 

obriga-se a CONTRATADA a disponibilizar procedimento de compra 
contingencial, através de serviço de atendimento ao cliente disponível 24 

(vinte e quatro) horas por dia, para a obtenção por telefone o outro meio 
disponível, por parte do estabelecimento credenciado, do número da 



      

 

autorização de compra a ser transcrito para um formulário específico da 
CONTRATADA, que garanta a manutenção das informações necessárias ao 

controle e gestão da frota da SJMA, visando não prejudicar a continuidade 
das atividades operacionais de sua frota; 

26 Manter preposto para representar a CONTRATADA na execução do 
contrato; 

27. Disponibilizar ao CONTRATANTE acesso ao sistema para conferir os 
lançamentos dos combustíveis e demais produtos especificados no item 
4.1 por meio de senhas que permita sua ampla e irrestrita utilização para 

gerenciamento dos veículos pertencentes à sua frota; 

28. Fornecer, mensalmente, ao fiscal do contrato ou substituto legal, 
relatório de aquisição de combustível e produtos descriminados no item 4.1 

do Termo de Referência; 

29 Manter, durante a vigência do Contrato e suas possíveis prorrogações, as 
mesmas condições de habilitação para contratar com a Administração Pública 

exigidas na licitação; 

30. Estar em condições de prestar os serviços a partir da data da assinatura 
do Contrato e manter essa condição na vigência do instrumento. 

31 Repassar à SJMA todas as atualizações e alterações no sistema 
operacional de gerenciamento de frota de veículos utilizado nesta 

contratação; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1  Dar conhecimento dos termos deste Termo de Referência aos portadores 
dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinado aos veículos, 
bem como orientá-los à correta utilização dos mesmos, a fim de que sua 

finalidade não seja desvirtuada. 

2 Estabelecer, para cada veículo que credenciar, de sua propriedade ou 
locado, um limite de valor, o qual não poderá ser ultrapassado sem 
autorização expressa da Justiça Federal. 

2.1 - Na hipótese do crédito tornar-se insuficiente por motivos alheios à 

gestão (ocorrências operacionais não programadas, tarefas extras, entre 
outros), apenas o responsável pela gestão dos veículos, e devidamente 

autorizado pela Justiça Federal, poderá realizar um crédito adicional somente 
para o período necessário. 

3 Fornecer no prazo de 10 (dez) dias, a partir do recebimento da Autorização 

para Execução de Serviço – AES, e manter atualizado à “CONTRATADA” o 
cadastro completo dos veículos, motoristas e condutores autorizados 
contendo todos os dados necessários ao seu registro, quais sejam: 



      

 

            - Tipo da frota (própria, requisitada, locada); 

            - Número da frota; 

            - Placa; 

            - Chassi; 

            - Marca; 

            - Tipo; 

            - Motorização; 

            - Capacidade de carga; 

            - Combustível (gasolina, diesel, álcool); 

            - Lotação – Órgão / cidade / código do centro de custos; 

            - Capacidade do tanque; 

            - Matrícula do responsável pelo veículo; 

            - Hodômetro; 

            - Nome, matrícula e lotação dos motoristas e condutores 
autorizados. 

4 Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao sistema, 

em dois níveis; o de administrador (com poderes de alteração de limites de 
crédito) e de usuário (apenas com acesso a relatórios), bem como 
responsabilizar-se pela troca da senha dos mesmos em caso de desligamento 

e férias. 

5 No caso de extravio ou danos aos cartões destinados ao veículo ou ao 
condutor, requerer à “CONTRATADA” a emissão de um novo para o 

respectivo veículo e motorista. 

6 Providenciar o cancelamento definitivo dos cartões destinados aos veículos 
em caso de alienação do veículo ou pela retirada do mesmo da frota de 

veículos credenciados, devolvendo os cartões à “CONTRATADA” no prazo de 
5 dias após o cancelamento do cartão. 

7 Informar imediatamente à “CONTRATADA”, o furto, roubo ou extravio dos 
cartões destinados ao veículo e ao condutor. 

8 Devolver à “CONTRATADA”, devidamente firmado, o protocolo de entrega 
dos cartões destinados aos veículos e condutores, sob pena de responder por 
quaisquer reclamações e ou ações oriundas da utilização indevida dos 

mesmos. 



      

 

9 Remanejar e/ou incrementar créditos em cada cartão do sistema destinado 
ao veículo. 

10 Efetuar o pagamento das Faturas/Notas Fiscais de cobrança emitidas pela 

“CONTRATADA”; 

11 Conferir, receber e atestar as faturas/notas fiscais de cobrança emitidas 
pela “CONTRATADA”; 

12 Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalizar a 

prestação dos serviços, objeto deste Contrato; 

13 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o Contrato; 

14 A existência da fiscalização por parte da Justiça Federal de nenhum modo 
diminui ou altera a responsabilidade da “CONTRATADA”, na prestação dos 

serviços ora assumidos. 

15 É de responsabilidade da Justiça Federal, garantir que as informações 
digitadas no momento da transação na rede credenciada de 
estabelecimentos sejam verídicas. Caso haja enganos ou distorções a 

“CONTRATADA” deverá disponibilizar relatórios que possibilitem a 
identificação das anomalias, em tempo hábil de correção. 

16 Encaminhar os veículos à Contratada, para a realização do abastecimento 

ou aquisição do itens mencionados na tabela do item 4.1 do Termo de 
Referência. 

17 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, por um 

representante designado pela autoridade competente, nos termos do Art. 67 
da Lei nº. 8.666/93; 

18 Exercer a fiscalização e supervisão dos serviços prestados, por servidores 
designados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer 

serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências 
especificadas; 

19 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA com relação ao objeto do contrato; 

20 Comunicar, oficialmente, à CONTRATADA, quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do Contrato; 

21 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias; 

22 Solicitar à CONTRATADA os esclarecimentos que julgar necessários 

quanto à execução dos serviços, que deverão ser prestados imediatamente, 
salvo quando implicarem indagações de caráter mais especializado, hipótese 
em que serão respondidas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 



      

 

23 Rejeitar a prestação os serviços que não atendam aos requisitos 
constantes das especificações constantes do Termo de Referência; 

24 Efetuar o pagamento observadas as condições e prazos definidos no 

contrato e conferir, receber e atestar as faturas/notas fiscais de cobrança 
emitidas pela CONTRATADA; 

25 Aplicar as penalidades nos casos de inadimplemento contratual. 

26 A SJMA se compromete a estabelecer o nível de permissão 

(consulta/administração) do acesso ao sistema de controle de frotas a cada 
unidade, podendo um ou mais usuários terem acesso completo ou parcial a 
toda frota, de acordo com suas respectivas responsabilidades; 

27 Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao sistema, 

em dois níveis: o de administrador (com poderes de alteração de realizar 
parametrização de usuários) e de usuários (apenas com acesso a relatórios), 

bem como responsabilizar-se pela troca da senha dos mesmos em caso de 
desligamento e férias; 

28 Solicitar no caso de extravio ou danos aos cartões destinados ao veículo 

ou ao condutor, A CONTRATADA emitirá um novo cartão para o respectivo 
veículo e motorista, neste caso poderá ser fornecido até 2 (dois) cartões 
adicionais sem custo para a CONTRATANTE no período de 12 (doze) meses. 

29 Providenciar o cancelamento definitivo dos cartões destinados aos 

veículos em caso de alienação do veículo ou pela retirada do mesmo da frota 
de veículos credenciados, inutilizando os respectivo cartão; 

30 Designar para acompanhar a execução e fiscalizar a prestação dos 

serviços, objeto deste contrato um servidor na Seção Judiciária e outro em 
cada Subseção Judiciária; 

31 Rejeitar, no todo ou em arte, os serviços em desacordo com o contrato; 

32 É de responsabilidade da SJMA, garantir que as informações digitadas no 

momento da transação na rede própria ou credenciada de estabelecimento 
sejam verídicas. Caso haja enganos ou distorções a CONTRATADA deverá 

disponibilizar relatórios que possibilitam a identificação das anomalias, em 
tempo hábil de correção; 

33 A descrição da frota desta Seção Judiciária encontra-se no Anexo 
III, deste Termo de Referência, a qual poderá sofrer acréscimo ou 

diminuição, acarretando alteração no consumo de produtos  para mais ou 
para menos. Esse fato não poderá onerar a taxa de administração 

contratada; 

 



      

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

1 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela 
gestão desta contratação ficará a cargo da Seção de Segurança Vigilância e 
Transporte - SEVIT, 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 SEXTA - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

1 – Os valores pagos pelo fornecimento de combustivel a rede 

credenciada de estabelecimentos terão como limite o valor à vista. 

2 – O valor da proposta da licitante deve incluir todas as despesas, 
inclusive com emissão de cartões, e todos os tributos que venham incidir 

na prestação dos serviços. 

3 – O valor de R$          (      ), será destinado tão somente ao pagamento 
dos serviços de fornecimento de combustível e produtos afins para 

atender a frota de veículos da Seccional de São Luís e Subseções 
Judiciárias de Imperatriz, Caxias, Bacabal e Balsas, para o período de 
doze meses. 

4 – A Justiça Federal pagará mensalmente à “CONTRATADA”, a título de 
taxa de Administração um percentual que incidirá sobre o volume de 
produtos e serviços consumidos na rede credenciada de estabelecimentos. 

5 - O investimento necessário à implantação do sistema, tais como: 
instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, 
cartões (1ª vias), credenciamento da rede de empresas fornecedoras, 

manutenção do sistema e treinamento do pessoal e fornecimento de 
manuais de operação (se houver), serão cobertos pela taxa de 
administração. 

6 – O valor disponibilizado, o qual será firmado com a “CONTRATADA”, é 
apenas estimado, podendo não ser utilizado na sua totalidade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A despesa decorrente desta contratação correrá à conta dos recursos 
específicos consignados no Elemento de Despesa n. .......... e Programa 
de Trabalho n°  ..................................... 

PARÁGRAFO TERCEIRO 



      

 

Foi emitida a Nota de Empenho n. ..............., a fim de cobrir as 
despesas oriundas desta contratação. 

PARÁGRAFO QUARTO 

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 SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado pela Justiça Federal de Primeiro Grau no 
Maranhão, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária e em 
nome da CONTRATADA; 

1.1 Os valores pagos pelos combustíveis e produtos, nos termos do item 4.1, 

do Termo de Referência, terão como limite o valor à vista; 

2 O pagamento será efetuado, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o 
adimplemento da obrigação, através de Ordem Bancária, sendo efetuada a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições 

determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as 
normas vigente e acompanhada dos documentos em vigor, a seguir: 

a)  Nota Fiscal discriminativa, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato; 

b) Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da Receita Federal; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

d) Certidão relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

(CRF), emitida pela Caixa Econômica Federal. 

e) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme a Lei nº. 
12.440, de 07 de julho de 2011, a, dentro do prazo de validade estipulada na 

Lei, bem como atender todas as aplicações nela estipulada. 

3. A apresentação de Nota Fiscal com incorreções ou desacompanhada da 
documentação requerida no item anterior, implicará na sua devolução à 

CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser 
contado a partir da data de sua reapresentação. 

4 A Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão reterá, na fonte, sobre os 
pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução 

Normativa SRF nº 1234/2012, ou outra(s) vigente(s) à época da ocorrência 
do pagamento. 

5 Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES, deve anexar à fatura 

documento que comprove esta opção, situação em que não incidirá a 
retenção disposta no item anterior. 



      

 

6 Considerar-se-á para efeito de pagamento a data da entrega da Ordem 
Bancária ao respectivo Banco. 

7 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência 

de liquidação de obrigação em virtude de penalidades impostas à Contratada 
ou inadimplência contratual inclusive quanto a não apresentação do 
demonstrativo dos serviços prestados; 

8 A Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão poderá deduzir da 
importância a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela Contratada nos termos deste Termo de Referência; 

9 Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de 

eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, 

e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das 

seguintes fórmulas: 

I= (TX/100)365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 
10.520/2002, a CONTRATADA que: 

A Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações 
assumidas em decorrência da contratação. 

B Ensejar o retardamento da execução do objeto. 

C Fraudar na execução do contrato. 

D Comportar-se de modo inidôneo. 

E Cometer fraude fiscal. 



      

 

F Não mantiver a proposta. 

2 A CONTRATADA que incorrer nas infrações previstas no inciso 1, acima, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 

SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e/ou no contrato, e nas demais cominações legais. 

3 Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem 

prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e 
contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, a 
CONTRATADA que: 

I Não promover o recolhimento mensal das contribuições sociais, 

previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). 

II Deixar de realizar pagamento do salário e demais verbas 

trabalhistas. 

III Não manter as condições de habilitação previstas em lei. 

4 As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecendo, os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

5 As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com 

garantia do contraditório e da ampla defesa, observando-se os 
procedimentos previstos na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784/99. 

6 Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será a 
CONTRATADA notificada da infração e da penalidade correspondente, para, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar defesa. 

7 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. 

8 Pela inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto contratado, 

assim como pela execução irregular, ou pelo atraso injustificado, a 
CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA, garantida a prévia defesa, as 

seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito. 
b) Multa. 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a CONTRATANTE, 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 a CONTRATADA ressarcir 
Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

10 A inexecução total do contrato ensejará a aplicação de multa de 20% do 
valor global do ajuste. 

11 Em caso de atraso injustificado no início da prestação dos serviços, a 

CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 

1 Atraso de até 05 dias: multa de 0,2% x dias de atraso x valor 
mensal contratado. 

2 Atraso de 06 até 10 dias: multa de 0,4% x dias de atraso x valor 

mensal contratado; 
3 Atraso de 11 até 15 dias: multa de 0,6% x dias de atraso x valor 

mensal contratado (repetido). 
4 Atraso superior a 15 dias será considerado inexecução total da 

obrigação. 

12 Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução 
insatisfatória dos serviços, atrasos, omissões e outras falhas, conforme 
descrições no Quadro E abaixo, será aplicada à CONTRATADA penalidade de 

advertência. 

13 No caso de reincidência poderão ser impostas à CONTRATADA, multas por 
infração cometida sobre o montante mensal contratado e de acordo com os 

percentuais abaixo definidos: 

QUADRO E – INFRAÇÕES/MULTAS 

 

Nos casos em que deixar de: 

 

Multa por dia de: 

1) Apresentar a Nota Fiscal/Fatura para apropriação 
contábil até o segundo dia útil do mês subsequente ao 

serviço prestado. 

1,0% 

2) Executar qualquer obrigação pactuada ou prevista 
em Lei e no contrato celebrado para a qual não se 

comine em outra penalidade. 

2,0% (dois) por 

cento 

3) cadastrar os estabelecimento  na forma do item 14.1 
3,0% por não 

estabelecimento 

4) obedecer ao item 13.22, quando solicitado 0,5% por ocorrência 

  

14 Observar os dispostos nos ANEXOS II , para fins de aplicação das 

penalidades de advertência e de multa referentes ao não atendimento da 
qualidade mínima exigida no Acordo de Níveis de Serviços – ANS. 

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



      

 

16 A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução dos serviços, deverá apresentar justificativa por escrito, 

devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, por fato ou ato de terceiros, 

reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 
ocorrência. 

17 As multas devidas pela CONTRATADA serão deduzidas de pleno direito de 

valores devidos, recolhidas através de Guia de Recolhimento da União - GRU- 
via SIAFI, em favor da Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do 
Maranhão. 

18 A CONTRATADA reconhece tais multas e deduções como prontamente 
exigíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

19 Caso a CONTRATADA não tenha crédito a receber da CONTRATANTE, terá 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento 

da multa, apurada em regular procedimento administrativo, sob pena de 
cobrança judicial. 

20 A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir unilateralmente o 

contrato na ocorrência dos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e 
XVII, da Lei nº 8.666/93. 

21 Poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as 

partes ou judicialmente, nos termos previstos no art. 79, incisos II e III, da 
Lei nº 8.666/93. 

22 O descumprimento reiterado das solicitações emanadas do GESTOR DO 
CONTRATO e a constatação de situação irregular perante as obrigações 

fiscais, trabalhistas e previdenciárias poderá ensejar a rescisão unilateral do 
contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações 

legais. 

23 Conforme o disposto no art. 49 do Decreto nº. 10024/2019: 

art. 49.  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 



      

 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

§ 1º  As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do 

cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 
não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela administração pública. 

§ 2º  As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.  

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A Contratante se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, o 
presente Contrato, na ocorrência de qualquer situação anômala prevista na 

Cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a 
XII e XVII e art. 79, I e art. 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da 
Lei n. 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as 
partes ou judicialmente, nos termos previstos no art. 79, inc. II e III da 
Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

1 A vigência do contrato será 12 (doze) meses, podendo ser renovado, por 
iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o 
disposto no art. 57, da Lei n.º 8.666/93, com alterações posteriores. 

2 O Contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, caso 
sejam preenchidos os requisitos abaixo e numerados de forma simultânea, e 

autorizado formalmente pela autoridade competente: 

a) Quando os serviços forem prestados regularmente; 

b) A Administração ainda tenha interesse na realização dos serviços; 

c) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para 
Administração; 

d) A contratada concorde expressamente com a prorrogação; e 



      

 

e) A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado que 
demonstre a vantajosidade para a Administração, das condições e dos preços 
contratados. Mas poderá ser dispensada a pesquisa de mercado nas hipóteses do 

item 7 (sete) d anexo IX da IN 05/2017 do MPOG; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 SEGUNDA - 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 TERCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO 

Fazem parte integrante do presente Contrato o Edital do Pregão N. 
___/2020 e o orçamento proposta da Contratada.  

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 ....... 

 

Pela Contratante:                                    Pela Contratada: 

 

 

  

Juiz Federal Diretor do Foro  Representante da Contratada 
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ANEXO VI 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA 

PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

  

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

Declaro que a empresa 

________________________________________________, 

inscrita no CNPJ (MF) nº _________________, inscrição estadual 

nº__________, ______________________estabelecida em 

__________________________, possui 

os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a 

administração pública: 

  

Nome do Órgão/Empresa      Vigência do Contrato     Valor total do contrato 
  

______________________      __________________     ___________________ 

  

______________________      __________________     ___________________ 

  

______________________      __________________      __________________ 

  

______________________      __________________      __________________ 

  

Valor total dos Contratos                                                R$________________ 
 

Local e data 

  

______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do emissor 

  

   

Observação: 

Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo 

dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes. 
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ANEXO VII 
 

 

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 2021. 

 

 
(assinatura do vistoriador) 

CPF do vistoriador 
 
 

 

 


