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OBJETO  Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de manutenção 
preventiva em uma subestação abrigada, com 
fornecimento de peças, equipamentos e 
insumos necessários, conforme Termo de 
Referência.  

 
 

TIPO DE LICITAÇÃO  Menor Preço. 

 

FUNDAMENTO LEGAL  Art. 23, I, a, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

 

ABERTURA  Data: 23.12.2013 

   Horário: 9h30min (Horário local)  

  Local: Auditório da Seção Judiciária do 
Maranhão, situado no térreo do edifício sede, 
localizado à Avenida Senador Vitorino Freire, 
300 - Bairro: Areinha, nesta capital. 

TELEFONES  (98) 214-5707 

 

FAX  (98) 214-5786 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

CARTA CONVITE N. 07/2013 

A Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Maranhão, através da 
Comissão Permanente de Licitação, instituída Portaria n. 330, de 16 de agosto de 2013, da 
Diretoria do Foro desta Seccional, torna público que será realizado o certame licitatório em 
epígrafe, na modalidade Carta Convite, sob o regime de execução indireta, empreitada por 
preço global, no dia 13.12.2013, às 9h30min (nove horas e trinta minutos) horário local, ou no 
primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data, no Auditório 
Padre Antonio Vieira, situado no térreo do edifício sede do Fórum Ministro Carlos Madeira, 
Avenida Senador Vitorino Freire, 300, bairro Areinha, nesta cidade, o qual observará os 
preceitos de direito público e, em especial, as disposições da Lei n. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, sendo em tudo regida pelas condições estabelecidas no presente Edital e 
respectivos anexos. 

I - DO OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 

manutenção preventiva em uma subestação abrigada, com fornecimento de peças, 
equipamentos e insumos necessários, conforme Termo de Referência - ANEXO I. 

 
II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA REPRESENTAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que: 

2.1.1. Sejam legalmente estabelecidas, especializadas no ramo e que 
satisfaçam às condições do Edital e seus anexos; 

2.1.2. Não se encontrem em regime de concordata ou com pedido de 
falência, concurso de credores, processo de insolvência, dissolução, liquidação ou consórcio 
de empresas, qualquer que seja sua constituição e empresas estrangeiras autorizadas a 
funcionar no País; 

2.1.3. Não 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, dos Estados ou de qualquer Município, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 

2.1.4. Não tenham sido punidas com suspensão pela Justiça Federal em 
qualquer de suas Seccionais ou pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 

2.1.5. Não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas 
ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante legal que, 
devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento 
licitatório, respondendo por sua representada, devendo ainda, no ato de entrega dos 
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

2.3. Por credencial entende-se: 
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a) habilitação do representante, mediante procuração com firma reconhecida em 
cartório ou acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante; 

b) documento comprobatório de capacidade para representar a empresa, no caso 
de titular da mesma; 

 2.4. A credencial do representante deverá ser entregue separadamente dos 
envelopes n. 01 – HABILITAÇÃO e n. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

2.5. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não 
inabilitará a licitante, mas impedirá o portador da proposta de se manifestar durante as 
reuniões. 

2.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 
uma empresa proponente e nem dois representantes para a mesma empresa. 

2.7. No caso do portador da proposta, declarado impossibilitado de manifestar-se 
pela Comissão, perturbar a realização de qualquer procedimento, será o mesmo enquadrado 
no art. 93, da Lei n. 8.666/93. 

III - DA HABILITAÇÃO 
3.1 - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope opaco, 

fechado por cola ou lacre, contendo, no anverso, os seguintes dizeres: 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
CARTA CONVITE N. 07/2013 
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 
(razão social ou nome comercial da licitante e endereço completo). 

3.2 - Para habilitação nesta Carta-convite a licitante deverá: 
3.2.1. Estar cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

da Administração Pública Federal – SICAF e com toda a documentação obrigatória em plena 
validade, nos termos da Instrução Normativa no 5, de 21/07/95, do extinto Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, o que será comprovado através de 
consulta “on-line” ao SICAF do sistema SIASG (Sistema Integrado de Administração de 
Serviços Gerais). 

3.2.2. Os interessados, não cadastrados , deverão apresentar a documentação 
seguinte: 

3.2.2.1. Ato constitutivo, devidamente inscrito, no caso de sociedades civis, 
acompanhado da documentação de eleição de seus administradores e da prova de 
constituição da diretoria em exercício, e, no caso de sociedades comerciais, estatuto ou 
contrato social e suas alterações, devidamente registrado(s) na Junta Comercial; 

3.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
3.2.2.3. Certificado de regularidade quanto à Dívida Ativa da União; 
3.2.2.4. Certificado de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de 

Quitação de Tributos Federais); 
3.2.2.5. Certificado de regularidade relativa à Seguridade Social (CND-INSS); 
3.2.2.6. Certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (CRS-FGTS); 
3.3 - As empresas inscritas no SICAF terão seu cadastramento (documentação 

obrigatória) confirmados mediante consulta “ON LINE” ao Sistema, assegurado aos demais 
licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes; 

 
3.4. TODAS AS LICITANTES, cadastradas ou não, também deverão apresentar a 

seguinte documentação para fins de habilitação: 

    3.4.1. Declaração da não existência de fatos superveniente s impeditivos da 
habilitação, e que contra a empresa não existe pedido de falência ou concordata e, ainda, que 
cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo IV; 

    3.4.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
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    3.4.3. Declaração Independente de Proposta 
3.5. As declarações fornecidas pela licitante terão de ser assinadas por quem 

tenha capacidade de representar a empresa, ativa e passivamente, nos atos judiciais e 
extrajudiciais, na forma determinada no Código Civil, ou por seu procurador com poderes para 
tanto. 

3.5.1. Quando as declarações fornecidas pela licitante forem assinadas por 
procurador, a licitante deve fazer constar no envelope-habilitação o original do instrumento de 
procuração, ou cópia autenticada em cartório ou por membros da Comissão Permanente de 
Licitações da Justiça Federal – Seção Judiciária do Maranhão. 

3.6. Certidão de Registro e Quitação da licitante e de s eu(s) responsáveis 
técnico(s) , com validade na data da abertura da habilitação, expedida pelo CREA da jurisdição 
da sede da licitante; 

3.7. Comprovação  da licitante de possuir, em sua Equipe Técnica, na data da 
apresentação da proposta, Engenheiro Elétrico, devidamente inscrito(s) no CREA, detentor 
(es) de Atestado de Responsabilidade Técnica  por execução de serviços de características 
semelhantes ao objeto desta licitação. A responsabilidade técnica deverá ser comprovada 
mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico ou visto em atestado de capacidade 
técnica ou, ainda, o próprio ART. 

3.7.1. O profissional indicado pela licitante, detentor do Atestado de 
Responsabilidade Técnica exigido no item 3.7 deverá participar como um dos responsáveis 
pela execução dos serviços, respondendo perante a Seção Judiciária do Maranhão por todos 
os atos da empresa, somente se admitindo a sua substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Contratante. 

3.8. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente à Equipe Técnica, e 
como comprovação de vinculação do profissional detentor de acervo técnico, o atendimento 
aos seguintes requisitos: 

a) Sócio: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado junto ao órgão 
competente; 

b) Diretor: cópia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada, 
ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 
anônima; 

c) Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrado na 
DRT, ou ainda cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Contrato de Prestação de 
Serviço com firma reconhecida dos profissionais cujos nomes não constem da certidão emitida 
pelo CREA referente à pessoa jurídica; 

d) Responsável Técnico: Certidão de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA na 
validade onde conste o nome do profissional como Responsável Técnico ou membro do 
Quadro Técnico.  

3.9. Declaração de Vistoria  - as empresas interessadas deverão vistoriar o local 
dos serviços acompanhados por servidor da Seção de Serviços Gerais – SESEG, da Seção 
Judiciária do Maranhão, e receber a Declaração de Vistoria, expedida pela SESEG, para 
identificar as características e condições especiais e dificuldades que, porventura, possam 
existir na execução dos trabalhos, admitindo-se, consequentemente, como certo, o prévio e 
total conhecimento da situação; 

3.9.1 - A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da 
exigência acima, deverá ser previamente marcada  com antecedência mínima de 02 dias  
da data marcada para a licitação, através do telefone (98) 3214-5709, de 2ª a 6ª-feira, no 
horário das 9h00 às 18h00h horário local, feita por profissional habilitado, podendo a vistoria 
ser feita até o dia anterior à data fixada para abertura das propostas; 

3.9.2 - Alternativamente, a empresa interessada poderá aind a emitir 
declaração própria, assinada por representante ou p reposto, dando 
fé que conhece todos os elementos técnicos necessár ios ao 
cumprimento do objeto desta licitação, responsabili zando-se 
integralmente, também, pela execução dos serviços n as condições 
descritas no Termo de Referência - Anexo I.  
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3.10. Certidão Negativa de Falência e Concordata do cartório distribuidor 
existente no local da sede da empresa licitante. Não será permitida a participação de empresas 
consorciadas ou que se encontrem em regime de concordata ou com pedido de falência 
requerido no período de 02 (dois) anos anteriores a realização desta licitação devendo tal 
situação ser comprovada mediante apresentação da respectiva certidão. 

3.11. Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, 
sejam estes no todo ou em parte, que venham a dificultar ou a impedir a execução dos 
serviços; 

3.12. 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; 

3.13. Não serão aceitos quaisquer protocolos em substituição aos documentos 
relacionados nesta Carta convite, nem aqueles apresentados por telex ou fax; 

3.14. Também não poderão se habilitar empresas que, por quaisquer motivos, 
tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da 
União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, ou punidas com suspensão pela Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Maranhão; 

3.15. Não poderá participar deste certame, direta ou indiretamente, servidor ou 
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

3.16. Será inabilitada a empresa que tiver o ramo de atividade incompatível com o 
objeto desta licitação, para tanto poderá ser realizada consulta ao programa SICAF, na rotina 
“linha de fornecimento”; 

3.17. Os documentos referidos acima ou ainda a publicação em Órgão Oficial 
deverão ser entregues em fotocópias autenticadas por tabelião de notas ou fotocópias simples, 
sendo que nesta última hipótese a licitante deverá apresentar à CPL o original correspondente 
para conferência, no momento da abertura dos envelopes habilitação. Os documentos 
apresentados sob quaisquer das formas acima descritas serão anexados ao processo; 

3.18. Uma vez decretado o encerramento do prazo para o recebimento dos 
envelopes, por iniciativa do Presidente da Comissão, não se permitirá a entrega retardatária e 
a retirada dos mesmos, assim como quaisquer adendos ou esclarecimentos pertinentes ao 
Edital; 

3.19. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, conforme disposto no 
parágrafo sexto do artigo 43, da Lei n. 8.666/93; 

3.20. Se não houver tempo hábil para abertura dos envelopes habilitação e 
proposta em um único momento, face ao exame da documentação com os requisitos do Edital, 
os envelopes não abertos, já rubricados, ficarão em poder da Comissão Permanente de 
Licitações até a data e horário oportunamente marcados para prosseguimento dos trabalhos. 

IV - DA PROPOSTA 
4.1. A proposta deverá ser apresentada, em 01 (uma) via, e em envelope opaco, 

fechado por cola ou lacre, contendo no anverso os seguintes dizeres: 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
CARTA CONVITE N. 07/2013 
ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA COMERCIAL 

(razão social ou nome comercial da licitante e endereço completo). 
 
 
4.2. Ser datilografada ou impressa por processo eletrônico em papel com 

identificação da empresa, em 01 (uma) via, escrita em língua portuguesa, sem borrões, 
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emendas, rasuras ou entrelinhas não ressalvadas, datadas e assinadas por quem tenha 
poderes de representação; 

4.3. Conter a razão social, endereço, e-mail, CEP, telefone e/ou fax, CNPJ da 
licitante e o número deste Edital; 

4.4. Conter valor global , em moeda nacional, para a execução dos serviços 
objeto da presente carta convite, expresso em algarismos e por extenso.  

4.4.1. Em caso de divergência entre o valor em algarismo e o expresso por 
extenso, será levado em conta este último; 

4.5. Os preços cotados deverão ser líquidos, devendo estar incluídas todas as 
despesas com a execução dos serviços, bem como todos os impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, taxas e outras 
despesas, de quaisquer naturezas, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto 
desta licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos; 

4.6. No documento de que tratam o item 4.4 deverá constar assinatura(s), título(s) 
e número(s) da(s) carteira(s) do(s) profissional(is) responsável(is) pelos referidos documentos, 
respeitadas as atribuições específicas, com relação ao objeto principal dos serviços nos termos 
da Lei n. 5.194/66 e Resolução n. 218/73 do CONFEA; 

4.7. Declarar prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data de entrega dos envelopes. As propostas que omitirem o 
prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos; 

4.8. Na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial, o prazo a 
que se refere este subitem, ficará suspenso, devendo o reinício da contagem do tempo ocorrer 
imediatamente após o despacho decisório; 

4.9. Não será considerada a proposta que contiver quaisquer vantagens não 
previstas neste Edital, preço ou vantagem baseados em oferta das demais licitantes, preços 
unitários simbólicos ou de cotação zero; 

4.10. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos pedidos de retificação 
de preços, vantagens e outras condições oferecidas; 

4.11. Será desclassificada a proposta em desacordo com os termos deste Edital. 
V - DAS CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS 

5.1. Os interessados poderão formular consultas, solicitar informações e obter 
esclarecimentos sobre o presente certame, sempre por escrito, dirigindo-se à Comissão 
Permanente de Licitação, que funcionará das 9h às 18h (horário local) em dias úteis, no 
edifício Anexo II da Seção Judiciária do Maranhão, 1º andar, sala da Seção de Compras e 
Licitações, localizada na Avenida Senador Vitorino Freire, 300, Areinha, São Luís (MA), ou pelo 
telefone (98) 3214 5707. 

5.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados no prazo de até 
03 (três) dias úteis antes da abertura da licitação, para possibilitar a elaboração da resposta 
escrita. Após este período, não serão levadas em consideração as solicitações de 
esclarecimentos. 

VI – DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
6.1. No dia, hora e local designados neste Edital a Comissão Permanente de 

Licitações receberá os envelopes contendo a ”HABILITAÇÃO” e a “PROPOSTA COMERCIAL”, 
em sessão pública, não se aceitando, em qualquer hipótese, a participação de empresa 
retardatária. O procedimento iniciar-se-á com: 

6.2. Abertura do envelope N. 01, contendo a documentação de habilitação, que 
ficará a disposição das licitantes para exames e rubricas. As consultas realizadas através do 
SICAF serão impressas como declarações demonstrativas da situação das empresas 
participantes; 

6.3. Após a apreciação e conferência dos documentos, a Comissão declarará 
habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação na forma indicada neste Edital; 

6.4. Havendo unanimidade quanto ao julgamento da habilitação, as licitantes 
poderão desistir da interposição de recurso, o que constará em ata e em termo próprio, 
procedendo-se à abertura dos envelopes N. 02 - PROPOSTA COMERCIAL das licitantes 
habilitadas; 
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6.5. Não havendo unanimidade quanto à renúncia de recurso, os trabalhos serão 
suspensos, abrir-se-á prazo recursal e lavrar-se-á ata circunstanciada dos trabalhos até então 
executados. Nessa hipótese, os envelopes-proposta, devidamente lacrados e rubricados pelos 
presentes, permanecerão, até que se reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade da 
Comissão; 

6.5.1. As licitantes habilitadas e recorrentes serão comunicadas na forma e prazo 
legais, conforme estabelecido no item 11.2 deste edital e através de aviso a ser afixado no 
Quadro de Avisos desta Seccional, a data, hora e local da sessão de abertura dos envelopes-
proposta; 

6.6. Será considerada notificada da designação da data, horário e local, a que se 
refere o subitem anterior, independentemente de notificação por escrito, a licitante cujo 
representante estiver presente à reunião e assim ficar consignado em ata, mediante sua 
assinatura aposta no referido documento; 

6.7. Abertura dos envelopes-proposta, quando a Comissão divulgará às licitantes 
presentes as condições oferecidas pelas participantes habilitadas, sendo as propostas 
rubricadas pelos representantes credenciados das mesmas e pelos membros da Comissão; 

6.8. Para fins de adjudicação global, no julgamento das propostas será levado em 
consideração o tipo de licitação MENOR PREÇO, conforme o art. 45, § 1º, inciso I, da Lei n. 
8.666/93; 

6.9. Para os efeitos do disposto no inciso II do artigo 48, da Lei n. 8.666/93, serão 
consideradas manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor orçado pela Administração, ou; 

b) valor orçado pela Administração. 
6.10. Das licitantes classificadas na forma do parágrafo anterior cujo valor global 

da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas 
“a” e “b” do item anterior, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia 
adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56, da Lei n. 8.666/93, igual 
a diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor  da correspondente proposta; 

6.11. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido ao 
disposto no parágrafo 2º do artigo 3º, da Lei n. 8.666/93, a classificação far-se-á por sorteio, 
em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas; 

6.12. Colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os 
mapas de apuração e classificação elaborados segundo o critério de julgamento; 

6.13. Após vencida a fase recursal, os envelopes proposta das empresas 
inabilitadas ficarão à disposição da licitante durante 30 (trinta) dias, findo os quais serão 
inutilizados, mediante a lavratura de termo próprio; 

6.14. A comissão permanente de licitação poderá, nos termos do artigo 43, § 3º, 
da Lei n. 8.666/93, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução 
deste processo; 

6.15. O resultado do julgamento das propostas será divulgado mediante aviso a 
ser afixado no Quadro de Avisos da Seção Judiciária do Maranhão, e conforme estabelecido 
no item 11.2. deste edital; 

6.16. Homologado o resultado do julgamento da licitação, pelo Juiz Federal 
Diretor do Foro da Seção Judiciária do Maranhão, as obrigações daí decorrentes constarão do 
Termo de Contrato devidamente assinado e entregue à empresa vencedora, no prazo de 
validade da proposta. 

VII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação correrá à conta do 

elemento de despesa e programa de trabalho específicos, mediante a emissão de empenho 
específico. 

VIII - DA GARANTIA 
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8.1. Exigir-se-á prestação de garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor 
total do contrato, que terá o seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, na hipótese 
de aumento ou diminuição do objeto licitado, podendo a contratada optar por: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 
b) fiança bancária; 
c) seguro-garantia. 
8.2. Constitui-se condição à liquidação da despesa a prestação da garantia supra, 

devendo a mesma ser prestada no momento da assinatura do contrato; 
8.3. Em caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado pela 

empresa vencedora junto à Caixa Econômica Federal (CEF), agência localizada na sede da 
Justiça Federal no Maranhão, em conta específica para esse fim, cujo valor será informado à 
CEF por meio de ofício expedido pelo setor competente; 

8.4. A caução de garantia responderá pela fiel execução do contrato e somente 
será levantada após o integral cumprimento das obrigações ajustadas; 

8.5. Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá 
constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do Código Civil Brasileiro; 

8.6. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigações, 
inclusive indenização a terceiros, a contratada, desde já, se obriga a efetuar a respectiva 
reposição, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data do recebimento da 
comunicação da Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Maranhão; 

8.7. A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída no prazo de até 07 (sete) 
dias consecutivos, a pedido da Contratada, após a execução do contrato, desde que 
integralmente cumpridas as obrigações assumidas e após expedido o Termo de Recebimento 
Definitivo. 

 
 

IX - DO CONTRATO 
9.1. O presente Edital, independente de transcrição, fará parte integrante e 

inseparável do Contrato a ser firmado com a empresa vencedora; 
9.2. Para fins de assinatura do Contrato, a empresa vencedora deverá estar com 

sua documentação obrigatória no SICAF, ou com as certidões de regularidade exigidas neste 
Edital, em plena validade, e apresentar ainda o comprovante da garantia prestada; 

9.3. Após convocação da empresa vencedora do procedimento licitatório, esta 
terá o prazo de 48h (quarenta e oito) horas para prestação da garantia e assinatura do 
Contrato; 

9.3.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração; 

9.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido 
Contrato no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida 
a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente 
da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93; 

9.4.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato dentro 
do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às penalidades do item X deste Edital; 

9.4.2. O disposto no subitem anterior não se aplica às licitantes convocadas nos 
termos do art. 64, parágrafo 2º da Lei n. 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas 
mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao preço e prazo; 

9.5. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora terá vigência de 100 
(cem dias) dias corridos, contados a partir da assinatura.  

9.6. O término do prazo de vigência da contratação não exime a contratada das 
obrigações assumidas com relação às garantias oferecidas. 
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X - DO PAGAMENTO, DAS PENALIDADES, DA RESCISÃO, DAS  OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE E CONTRATADA, DO ACOMPANHAMENTO E FISCA LIZAÇÃO, DO 

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
10.1. Caso a CONTRATADA se recuse a receber a nota de empenho ou a 

assinar o Contrato, no prazo indicado, sem motivo justificado, caracterizar-se-á o 
descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeita às seguintes penalidades: 

a) suspensão temporária de até 02(dois) anos; e 
b) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta. 
10.2. Todas as demais disposições deste item estão devidamente discriminadas 

na minuta do Contrato, Anexo VII, devendo ser fielmente observadas quando da contratação. 

XI - DOS RECURSOS, DA REPRESENTAÇÃO E DO PEDIDO DE 
RECONSIDERAÇÃO 

11.1. Dos atos da Comissão Permanente de Licitação ou do Juiz Federal Diretor 
do Foro cabem: 

11.1.1. Recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou 
da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação da licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária para licitar ou 

multa; 
e) rescisão unilateral do contrato pela Administração 
11.1.2. Representação no prazo de 02 (dois) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
11.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do 

ato, no caso de aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração; 

11.2. A intimação dos atos referidos no subitem 11.1.1, alíneas “a”, “b”, ”c” e “d”, 
excluídos os de advertência e multa de mora, e no subitem 11.1.3 será feita mediante 
publicação no Diário Oficial da União, salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se 
presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser 
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata; 

11.3. O recurso previsto no subitem 11.1.1, alíneas “a” e “b” terá efeito 
suspensivo; 

11.4. Interposto o recurso, este será comunicado às demais licitantes, que 
poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis; 

11.5. O recurso será protocolizado na Seção de Protocolo e Arquivo 
Administrativo (SECAM) desta Seccional, no horário de 9h às 18h (horário local), sendo dirigido 
ao Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Maranhão, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado. Neste caso, a decisão 
deverá ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 
recurso; 

11.6. Não serão considerados os recursos que se basearem em aditamentos ou 
modificações da proposta, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso; 

11.7. As decisões da Comissão Permanente de Licitação somente serão 
consideradas definitivas, no âmbito administrativo, após homologadas pelo Juiz Federal Diretor 
do Foro da Seção Judiciária do Maranhão, sem prejuízo do controle jurisdicional sobre os atos 
da Administração Pública, previsto constitucionalmente, dando-se conhecimento, por escrito, 
aos interessados; 

11.8. O processo terá vista franqueada aos interessados, que deverão, querendo, 
solicitar através de requerimento encaminhado à Comissão cópia das peças do processo 
necessárias à argumentação de seus respectivos recursos, vedada a retirada dos autos do 
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processo no âmbito desta Seccional, por se encontrar sobre a responsabilidade da Comissão 
Permanente de Licitação; 

11.9. Será admitida, somente como ato preparatório para salvaguardar o prazo de 
recurso, a apresentação da peça recursal via fax, devendo a recorrente protocolizar o original 
no prazo de 120 (cento e vinte) horas; 

11.10. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura dos envelopes com as propostas, nos 
termos do art. 41, § 2º, da Lei n. 8.666/93. 

XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. À critério do Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Maranhão a 

presente licitação poderá ser: 
12.1.1. Adiada, por conveniência exclusiva da Administração; 
12.1.2. Revogada, à juízo da Administração, se considerada inoportuna ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

12.1.3. Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado ou; 

12.1.4. Ter as quantidades do seu objeto diminuídas ou aumentadas; 
12.2. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, 

em qualquer fase desta licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução de assunto relacionado ao presente Edital; 

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

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

12.5. 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; 

12.6. Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste 
certame implicará na aceitação plena das condições estipuladas no presente Edital e 
submissão à normas nele contidas; 

12.7. São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos: 
a) Anexo I - Diretrizes Gerais para execução dos serviços objeto desta carta -

convite (TERMO DE REFERÊNCIA) 
b) Anexo II - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da 

habilitação; 
c) Anexo  III   -  Minuta do Contrato; 

       d) Anexo  IV  -   Declaração Negativa referente ao artigo 3º da resolução nº 
07/2005 – CNJ e ao inciso XXXIII do artigo 7° - CF 

       e) Anexo V – Modelo de Declaração Independente de Proposta  

.12.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, que decidirá com base na legislação em vigor; 

12.9. cópia do edital e seus anexos serão fornecidos nos horários de 9h às 18h 
(horário local), no endereço referido no item 12.10, mediante pagamento do valor referente ao 
custo de reprodução gráfica, ou através de CD ou PEN-DRIVE a ser fornecido pela parte 
interessada, ou poderá ser obtido ainda através da internet no site www.comprasnet.gov.br ou 
www.ma.trf1.jus.br. 

12.10. Maiores informações sobre a presente licitação poderão ser obtidas junto à 
Comissão Permanente de Licitação ou na sala da Seção de Compras e Licitações (SECOM), 
no 1º andar do edifício Anexo II da Seção Judiciária do Maranhão, situado na Av. Sen. Vitorino 
Freire, s/n Areinha, São Luís (MA), ou pelo fone/fax (98) 3214 5707 ou 3214 5786, nos dias 
úteis, das 9h às 18h (horário local). 



Carta convite 07.2013-Subestação SLZ-Serviços na Subestação SJMA 11 

 
São Luís, 13 de dezembro de 2013. 

 
 

JOÃO HENRIQUE MELO GOMES 
Presidente da CPL 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE n. 07/2013 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n. 0450/2013-MA 
 

    
ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    

 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
    
    

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM UMA SUBSTAÇÃO 
ABRIGADA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
NECESSÁRIOS. 

 

 
 
1 – OBJETO.  
Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção preventiva em 
uma substação abrigada, localizada na entrada principal do prédio sede da Seção 
judiciária do Maranhão, com  fornecimento de peças, equipamentos e insumos 
necessários á execução do plano  de serviços deste termo. 
 
Endereço: Justiça Federal - Seção Judiciária do Maranhão, situada na  Av. Senador 
Vitorino Freire, nº. 300, Areinha – São Luis-MA,  

2 – JUSTIFICATIVA. 
A contratação dos serviços aqui descritos justifica-se diante da necessidade de se 
manter em bom estado de conservação a subestação de energia que atende aos 
prédios sede e anexo I da SJMA, garantindo um adequado fornecimento de energia 
elétrica, contribuindo para uma melhor confiabilidade e segurança de suas operações, 
a fim de garantir perfeitas condições de funcionamento e prolongamento da vida útil de 
transformadores, chaves seccionadoras, disjuntores, quadros alimentadores, etc. 
Ademais, as instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de 
funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados 
periodicamente, conforme prevê a Norma Regulamentadora NR 10 do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
A realização de manutenções preventivas periódicas objetiva resguardar a 
Administração contra interrupções no fornecimento de energia e danos aos próprios 
componentes das subestações e a outros circuitos, através da detecção e eliminação 
de causas potenciais de defeitos, bem como assegurar os requisitos técnicos 
operacionais do sistema elétrico. 

3 - EXECUÇÂO DOS SERVIÇOS. 
 A empresa contratada deverá executar o seguinte pl ano de manutenção:  

3.1- MALHA DE TERRA 
 
3.1.1 Medir a resistência e continuidade elétrica da malha de aterramento implantada 
para todas as instalações. 

 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO MARANHÃO 
FÓRUM MINISTRO CARLOS ALBERTO MADEIRA 
 
SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 
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3.2 - PÁRA-RAIOS DE LINHA 
 
3.2.1 Apertar as fixações e verificar os terminais. 
 
3.2.2 Verificar a sua ligação para a terra. 
 
3.2.3 Limpar cuidadosamente o conjunto. 
 
3.2.4 Inspecionar minuciosamente as porcelanas e verificar sobre as possibilidades de 
trincas e rachaduras. 
 
3.2.5 Medir e anotar o valor da resistência elétrica da malha de terra, certificando-se 
que este conjunto de pára-raios tem sua malha equalizada.  

3.2.6 Medir e anotar o valor da resistência de isol ação. 
3.3- SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO NOS TRANSFORMADORES. 
3.3.1- filtragem do óleo; 
3.3.2- troca de borracha de vedação; 
3.3.3- coleta e análise da rigidez dielétrica do ól eo mineral; 
3.3.4- limpeza e revisão de isoladores de AT e BT; 
3.3.5- reaperto e revisão de isoladores de AT e BT;  
3.3.6- inspeção das vedações; 
3.3.7- verificação do nível de ruído; 
3.3.8- verificação e complementação do nível do óle o mineral dos transformadores;  
3.3.9- medição de resistência de isolamento. 
3.4- ESTRUTURAS DE ALTA TENSÃO. 
3.4.1- revisão e reaperto das conexões de aterramen to; 
3.4.2- medição da resistência de terra das instalaç ões; 
3.4.3- revisão e reaperto das conexões dos barramen tos de AT; 
3.4.4- limpeza e revisão dos isoladores da linha de  AT; 
3.4.5- limpeza geral interna da subestação. 
3.5- TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TCS) E TRANFORMADORES DE POTÊN CIA 
(TPS). 
3.5.1- limpeza e revisões de terminais; 
3.5.2- limpeza e revisão de invólucro; 
3.5.3- limpeza e revisão de isoladores; 
3.5.4- medição de tensão de corrente; 
3.6 - CHAVE SECCIONADORA DE ALTA TENSÃO; 
3.6.1- limpeza, revisão e lubrificação dos contatos , chaves e terminais; 
3.6.2- limpeza e revisão do comando mecânico; 
3.6.3- verificação de abertura e fechamento; 
3.6 4- limpeza e revisão de isoladores; 
3.6.5- testar sistemas de bloqueio e intertravament o; 
3.6.6- inspecionar fusíveis; 
3.6 7- revisar e reapertar conexões. 
3.7- DISJUNTOR DE ALTA TENSÃO. 
3.7.1- limpeza, revisão e lubrificação dos contatos  terminais; 
3.7.2- limpeza e revisão do comando mecânico; 
3.7.3- verificação da abertura e fechamento; 
3.7.4- limpeza e revisão dos isoladores; 
3.7.5- testar sistema de bloqueio e intertravamento ; 
3.7.6- inspecionar sistema de proteção; 
3.7.7- revisar e reapertar as conexões; 
3.7.8- troca do óleo isolante. 
3.8- SERVIÇOS NO ESPAÇO FÍSICO (Área interna). 
3.8.1- limpeza geral de piso, paredes, portas, grad es de proteção e luminárias, utilizando 
materiais de limpeza apropriados. 
3.8.2- substituição das telas internas das janelas de ventilação, obedecendo o padrão 
existente. 
 

4.0- DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
4.1 – Entende-se como manutenção preventiva todas as medidas e ações 
programadas com o intuito de prevenir possíveis problemas de funcionamento de 
sistemas, equipamentos e máquinas, efetuados por inspeções sistemáticas, avaliações 
e análises das condições de funcionamento dos elementos e do conjunto, que 
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proponham medidas necessárias para que se evitem falhas, a fim de garantir a perfeita 
integridade das instalações, equipamentos, máquinas e respectivos componentes, com 
procedimentos técnicos adequados para cada situação; 
4.2 - Para o cumprimento do presente Termo de Referência dever ser observado o 
cumprimento das normas internas da Contratante, das normas técnicas aplicáveis e 
vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, do Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE e da concessionária CEMAR, especialmente as a seguir 
elencadas: 
4.2.1 – NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV; 
4.2.2 - NT.GEMS.002.01 CEMAR - Fornecimento de Energia elétricas de média tensão 
(15 E 36,2 kV); 
4.2.3 - NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
4.3 – A manutenções preventiva será realizada somente em um final de semana 
(sábado e domingo), iniciadas e concluídas nesse período a fim de não atrapalhar o 
horário de expediente da SJMA, de acordo com plano de manutenção estabelecido. 
4.4 - A data a da execução do serviços será estabelecido de comum acordo entre 
empresa e a Seção de Serviços Gerais. 
4.5 – A empresa contratada deverá disponibilizar, para uso de sua equipe técnica, pelo 
menos os seguintes equipamentos, que será de sua inteira responsabilidade: unidade 
de testes de relê, microohmímetro digital, megômetro elétrico/digital, terrômetro digital 
e medidor digital de relação de transformação. 

5.0 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1 Cumprir rigorosamente as normas da ABNT, as Normas de Medicina e Segurança 
do Trabalho e demais normas e regulamentos pertinentes; 
5.2 Fornecer à SJMA o nome, a função e os números dos documentos de identificação 
dos empregados designados a executar os serviços contratados; 
5.3 Disponibilizar somente pessoal capacitado (conforme NR 10) para o desempenho 
dos serviços; 
5.4 Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal e/ou material causado à Contratante 
ou a terceiros, por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus empregados, bem 
como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais 
despesas eventuais, decorrentes da prestação do 
serviço; 
5.5 Responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de 
acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem 
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os 
mesmos não têm vínculo empregatício com a Contratante; 
5.6 Ceder à SJMA , na forma prevista no artigo 111 da Lei nº 8.666/93, todos os 
direitos sobre os relatórios, e demais documentos elaborados à luz do Contrato; 
5.7 Providenciar, em até 05(cinco) dias úteis após a emissão da Nota de Empenho, a 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA-MA, do Engenheiro 
Elétrico responsável pelo acompanhamento dos serviços, apresentando para a 
Fiscalização uma das vias desse documento, uma vez que os serviços de manutenção 
de subestações e quadros gerais de baixa tensão estão sujeitos à anotação de 
Responsabilidade Técnica; 
5.8 - Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra, necessários à 
execução dos serviços contratados; 
5.9. Fornecer os uniformes e EPIs (equipamentos de proteção individual) a todos os 
seus funcionários envolvidos na prestação dos serviços, bem como disponibilizar os 
EPCs (equipamentos de proteção coletiva) necessários, de acordo com as normas em 
vigor; 
5.10. Zelar para que os seus funcionários envolvidos na prestação dos serviços 
apresentem-se uniformizados, devidamente identificados e portando os necessários 
EPIs, e observem as normas disciplinares determinadas pela Contratante. A 



Carta convite 07.2013-Subestação SLZ-Serviços na Subestação SJMA 15 

resistência à não utilização dos referidos equipamentos poderá ensejar rescisão 
contratual; 
5.11. Fornecer os materiais de consumo necessários à perfeita execução dos serviços, 
bem como os materiais e produtos relacionados no item 5.16 deste Termo de 
Referência; 
5.12. Designar 01 (um) preposto para supervisão dos serviços, sendo este o elo da 
contratada com a Administração; 
5.13. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados acidentados ou que apresentarem mal súbito, por 
meio de seu preposto; 
5.14. Arcar com os eventuais custos com envio de materiais/amostras, para 
laboratórios de ensaios localizados neste ou em outro Estado, para realizar 
cromatografia e análise de óleo mineral dos transformadores; 
5.15. Elaborar e entregar à SJMA, ao final dos serviços de manutenção preventiva 
propriamente dita: 
5.15.1. o respectivo “Prontuário de Instalações Elétricas” (conforme NR 10), o qual 
permanecerá à disposição dos trabalhadores que vierem a desenvolver serviços em 
eletricidade nas subestações da SJMA; 
5.15.2. além de cópias impressas, arquivo em Autocad (mídia digital) contendo “as 
built” das instalações (subestações e grupos geradores), diagramas unifilares com as 
especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de 
proteção, esquemas de ligação de quadros de distribuição, disjuntores, relés e quadros 
de comando, todos devidamente assinados por engenheiro eletricista; 
5.15.3. relatório detalhado dos serviços realizados, contendo todas as 
desconformidades encontradas, além de recomendações e ações para as adequações 
necessárias. Ou seja, se durante a realização dos serviços de manutenção preventiva 
forem identificados componentes, instrumentos, equipamentos, materiais ou 
acessórios com evidências de anormalidade, defeito e avarias que possam resultar em 
falha do sistema elétrico, a Contratada deverá fazer constar no relatório, apresentando 
relação de materiais, componentes etc, bem como orçamento de mão de obra para 
substituição dos mesmos. Essa relação será utilizada pela à SJMA para compor termo 
de referência com vistas à contratação dos respectivos serviços/fornecimentos. 
5.15.4. relatório conclusivo contendo resultados das análises fisicoquímica e 
cromatrográfica do óleo dos transformadores; 
5.16. Fornecer, às suas expensas, porcas, arruelas, conectores, tintas para pintura de 
barramentos, óleo e/ou silicone para lubrificação de contatos e partes móveis, 
lâmpadas sinalizadoras de painéis e quadros de distribuição, vaselina para bornes de 
baterias e outros materiais de consumo, necessários para a realização da manutenção 
preventiva objeto do presente termo de referência. Os custos para aquisição desses 
materiais/produtos estarão incluídos quando da definição dos preços. 
5.17. Fornecer garantia dos serviços prestados, não podendo ser inferior a 06 (seis) 
meses, contado da emissão do atestado de prestação do serviço, emitido pelo servidor 
público designado como fiscal do contrato. 
 
6.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
6.1. Indicar o fiscal do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93 e Dec. 16.098/94, 
Art. 13, Inciso II e§ 3º; 
6.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada, efetuando 
todos os pagamentos devidos de acordo com as condições de prazo e preços 
pactuados no Contrato; 
6.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações 
que se fizerem necessários à boa execução dos serviços; 
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6.4. Permitir o acesso dos profissionais da Contratada aos locais de execução de 
serviços; 
6.5. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades 
observadas no serviço; 
6.6. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
ou qualquer débito de sua responsabilidade; 
6.7. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus 
serviços dentro das normas do Contrato; 
6.8. Conferir toda a documentação gerada e apresentada durante e após a execução 
dos serviços a fim de que sejam adotadas medidas corretivas; 
6.9. Dar providências às recomendações de pagamento à EMPRESA VENCEDORA 
DA LICITAÇÃO, após a emissão dos respectivos laudos e relatórios finais. O 
pagamento será efetuado em parcela única após a empresa ter cumprido todas as 
obrigações contratuais assumidas. 

7.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
7.1- a contratada deverá estar aparelhada com todas  as máquinas 
e ferramentas, tanto as específicas para cada servi ço quanto as 
auxiliares, como também deverá empregar pessoal hab ilitado em 
número suficiente à perfeita execução dos serviços no prazo 
determinado. 
7.2- durante a execução dos serviços, a contratada deverá tomar 
todos os cuidados necessários no sentido de garanti r proteção e 
segurança aos operários, técnicos.  
7.3-  toda segurança dos operários deverá ser manti da com a 
utilização de EPI e critérios seguros; 
7.4-  a contratada será responsável pela qualidade e 
quantidade dos materiais empregados, fornecendo-o d e acordo com 
as Especificações Técnicas e assumindo as despesas referentes a 
transporte, impostos, carga, descarga e movimentaçã o de materiais; 
7.5- o presente termo, e seus documentos correlatos , apresentam 
uma diretriz, bem aproximada, dos serviços necessár ios à execução 
dos serviços de manutenção preventiva da subestação  abrigada dos 
edifícios Sede e Anexo I, da Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Maranhão, ficando facultado às propon entes o direito 
de, em caso de dúvidas, apresentarem manifestação f ormal ao setor 
de licitações do Órgão, desde que, devidamente fund amentada e 
tempestiva, haja vista a inclusão de serviços espec íficos cuja 
composição do preço e a descrição do procedimento d e execução 
possam eventualmente levar a dúvidas; 
7.6- Apesar de não ser obrigatória a realização de vistoria técnica 
nas instalações e equipamentos da subestação, recom enda-se que a 
empresa prestadora dos serviços a efetue a fim de q ue tome 
conhecimento do local onde serão prestados os servi ços, bem como 
das condições técnicas em que os equipamentos se en contram , e 
de todas as peculiaridades inerentes ao serviço con tratado. 

. 
7.7-Não serão aceitas, posteriormente, quaisquer alegações de desconhecimento, 
incompreensão ou dúvidas, referentes aos serviços em apreço. A empresa prestadora 
de serviços poderá marcar a vistoria através de seu Responsável Técnico até 01 (um) 
dia antes da data da realização da licitação, através do telefone (98) 3214 -5709, no 
horário de 8:00 ás 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.  

. 
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São Luis, 26 de novembro de 2013. 
 
 
 

JORGE MENDES 
Supervisor da Seção de Serviços Gerais 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE n. 07/2013 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n. 0450/2013-MA 
 

    

    

ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO IIIIIIII    
 
 

MODELO 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 

   (/Nome da Empresa)__________,CNPJ Nº _____________,sediada 

_______(endereço completo)____________, declara, sob as penas da Lei, nos termos do § 

2º do art. 32, da Lei n. 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório (indicar o nº desta Carta Convite), 

e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

   Declaro ainda, em atendimento ao previsto no edital da Carta 

Convite em epígrafe, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz 

a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 
   Local e data 
 
 
 

__________________________________ 
nome/ qualificação e 

nº da identidade do declarante 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE n.07/2013 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n. 0450/2013-MA  
 
 
 

ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO IIIIIIIIIIII    
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos ... dias do mês de ............ de 2013, de um lado a União Federal por 
intermédio da Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Maranhão, com registro no 
CGC/MF n. 05.424.667/0001-35 e sede no FÓRUM MINISTRO CARLOS ALBERTO MADEIRA 
à Avenida Senador Vitorino Freire, s/nº, Areinha, São Luís (MA), neste ato representada pela 
Juíza Federal Diretora do Foro, Dra. ......................., brasileira, casada, portador da Carteira de 
Identidade n. ....................., inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n. 
.........................., residente e domiciliada nesta Capital, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a 
empresa ......................................., com registro no CNPJ n. ...................... com sede na Rua 
................, neste ato representada por seu sócio ............................., brasileiro, casado, 
portador da ........................... e do CPF n. ............................, residente e domiciliado à Rua 
...................., São Luis/MA doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 

UMA SUSTAÇÃO ABRIGADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 

NECESSÁRIOS, PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXO I DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO, sob o 
regime de execução direta e empreitada por preço global, conforme o disposto nos autos do 
Procedimento Administrativo n. 450/2013-MA, art. 23, inciso I, a, da Lei n. 8.666/93 e suas 
alterações, e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
manutenção preventiva em uma subestação abrigada, com fornecimento de peças e 
equipamentos e insumos necessários à execução do plano de serviços constante do Termo de 
Referência – ANEXO I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE 

A contratação dos serviços aqui descritos justifica-se diante da necessidade de se manter em 
bom estado de conservação a subestação de energia que atende aos prédios sede e anexo I 
da SJMA, garantindo um adequado fornecimento de energia elétrica, contribuindo para uma 
melhor confiabilidade e segurança de suas operações, a fim de garantir perfeitas condições de 
funcionamento e prolongamento da vida útil de transformadores, chaves seccionadoras, 
disjuntores, quadros alimentadores, etc. Ademais, as instalações elétricas devem ser mantidas 
em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser 
inspecionados e controlados periodicamente, conforme prevê a Norma Regulamentadora NR 
10 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 CONTRATO N...../2013, DE EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
EM UMA SUBSTAÇÃO ABRIGADA, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
NECESSÁRIOS  PARA A JUSTIÇA FEDERAL, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A JUSTIÇA 

FEDERAL DE 1º GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA 

DO MARANHÃO E A EMPRESA 
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A realização de manutenções preventivas periódicas objetiva resguardar a Administração 
contra interrupções no fornecimento de energia e danos aos próprios componentes das 
subestações e a outros circuitos, através da detecção e eliminação de causas potenciais de 
defeitos, bem como assegurar os requisitos técnicos operacionais do sistema elétrico. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA CLÁUSULA TERCEIRA CLÁUSULA TERCEIRA CLÁUSULA TERCEIRA ---- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA    

Por este instrumento a CONTRATADA obriga-se a: 
5.1 Cumprir rigorosamente as normas da ABNT, as Normas de Medicina e Segurança do 
Trabalho e demais normas e regulamentos pertinentes; 
5.2 Fornecer à SJMA o nome, a função e os números dos documentos de identificação dos 
empregados designados a executar os serviços contratados; 
5.3 Disponibilizar somente pessoal capacitado (conforme NR 10) para o desempenho dos 
serviços; 
5.4 Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal e/ou material causado à Contratante ou a 
terceiros, por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus empregados, bem como pelo 
pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, 
decorrentes da prestação do 
serviço; 
5.5 Responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm vínculo 
empregatício com a Contratante; 
5.6 Ceder à SJMA , na forma prevista no artigo 111 da Lei nº 8.666/93, todos os direitos sobre 
os relatórios, e demais documentos elaborados à luz do Contrato; 
5.7 Providenciar, em até 05(cinco) dias úteis após a emissão da Nota de Empenho, a Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA-MA, do Engenheiro Elétrico responsável 
pelo acompanhamento dos serviços, apresentando para a Fiscalização uma das vias desse 
documento, uma vez que os serviços de manutenção de subestações e quadros gerais de 
baixa tensão estão sujeitos à anotação de Responsabilidade Técnica; 
5.8 - Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra, necessários à execução dos 
serviços contratados; 
5.9. Fornecer os uniformes e EPIs (equipamentos de proteção individual) a todos os seus 
funcionários envolvidos na prestação dos serviços, bem como disponibilizar os EPCs 
(equipamentos de proteção coletiva) necessários, de acordo com as normas em vigor; 
5.10. Zelar para que os seus funcionários envolvidos na prestação dos serviços apresentem-se 
uniformizados, devidamente identificados e portando os necessários EPIs, e observem as 
normas disciplinares determinadas pela Contratante. A resistência à não utilização dos 
referidos equipamentos poderá ensejar rescisão contratual; 
5.11. Fornecer os materiais de consumo necessários à perfeita execução dos serviços, bem 
como os materiais e produtos relacionados no item 5.16 deste Termo de Referência; 
5.12. Designar 01 (um) preposto para supervisão dos serviços, sendo este o elo da contratada 
com a Administração; 
5.13. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou que apresentarem mal súbito, por meio de seu preposto; 
5.14. Arcar com os eventuais custos com envio de materiais/amostras, para laboratórios de 
ensaios localizados neste ou em outro Estado, para realizar cromatografia e análise de óleo 
mineral dos transformadores; 
5.15. Elaborar e entregar à SJMA, ao final dos serviços de manutenção preventiva 
propriamente dita: 
5.15.1. o respectivo “Prontuário de Instalações Elétricas” (conforme NR 10), o qual 
permanecerá à disposição dos trabalhadores que vierem a desenvolver serviços em 
eletricidade nas subestações da SJMA; 
5.15.2. além de cópias impressas, arquivo em Autocad (mídia digital) contendo “as built” das 
instalações (subestações e grupos geradores), diagramas unifilares com as especificações do 
sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção, esquemas de 
ligação de quadros de distribuição, disjuntores, relés e quadros de comando, todos 
devidamente assinados por engenheiro eletricista; 
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5.15.3. relatório detalhado dos serviços realizados, contendo todas as desconformidades 
encontradas, além de recomendações e ações para as adequações necessárias. Ou seja, se 
durante a realização dos serviços de manutenção preventiva forem identificados componentes, 
instrumentos, equipamentos, materiais ou acessórios com evidências de anormalidade, defeito 
e avarias que possam resultar em falha do sistema elétrico, a Contratada deverá fazer constar 
no relatório, apresentando relação de materiais, componentes etc, bem como orçamento de 
mão de obra para substituição dos mesmos. Essa relação será utilizada pela à SJMA para 
compor termo de referência com vistas à contratação dos respectivos serviços/fornecimentos. 
5.15.4. relatório conclusivo contendo resultados das análises fisicoquímica e cromatrográfica 
do óleo dos transformadores; 
5.16. Fornecer, às suas expensas, porcas, arruelas, conectores, tintas para pintura de 
barramentos, óleo e/ou silicone para lubrificação de contatos e partes móveis, lâmpadas 
sinalizadoras de painéis e quadros de distribuição, vaselina para bornes de baterias e outros 
materiais de consumo, necessários para a realização da manutenção preventiva objeto do 
presente termo de referência. Os custos para aquisição desses materiais/produtos estarão 
incluídos quando da definição dos preços. 
5.17. Fornecer garantia dos serviços prestados, não podendo ser inferior a 06 (seis) meses, 
contado da emissão do atestado de prestação do serviço, emitido pelo servidor público 
designado como fiscal do contrato. 
 

CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Indicar o fiscal do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93 e Dec. 16.098/94, Art. 13, 
Inciso II e§ 3º; 
6.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada, efetuando todos os 
pagamentos devidos de acordo com as condições de prazo e preços pactuados no Contrato; 
6.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se 
fizerem necessários à boa execução dos serviços; 
6.4. Permitir o acesso dos profissionais da Contratada aos locais de execução de serviços; 
6.5. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no 
serviço; 
6.6. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades ou 
qualquer débito de sua responsabilidade; 
6.7. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus 
serviços dentro das normas do Contrato; 
6.8. Conferir toda a documentação gerada e apresentada durante e após a execução dos 
serviços a fim de que sejam adotadas medidas corretivas; 
6.9. Dar providências às recomendações de pagamento à EMPRESA VENCEDORA DA 
LICITAÇÃO, após a emissão dos respectivos laudos e relatórios finais. O pagamento será 
efetuado em parcela única após a empresa ter cumprido todas as obrigações contratuais 
assumidas. 

CLÁUSULA QUINTA- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃ O 

Durante a vigência do Contrato, a fiscalização e o acompanhamento da execução 
dos serviços serão exercidos por uma Comissão a ser designada pela Contratante. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 O exercício da fiscalização pelo contratante não excluirá nem reduzirá as 
responsabilidades de competência da contratada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As decisões e providências que ultrapassem a competência da Comissão 
Executora do Contrato deverão ser solicitadas ao Diretor do Foro da Seção Judiciária do 
Maranhão em tempo hábil à adoção das medidas cabíveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de 
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qualquer forma restrinja essa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre os serviços contratados. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

A entrega dos serviços deverá ser efetuada na Secretaria Administrativa – 
SECAD e se dará nos seguintes termos: 

a) provisoriamente, dentro de XX () dias, mediante Termo de Recebimento 
Provisório assinado pelo representante da Contratante, a partir da comunicação escrita da 
Contratada informando que os serviços encontram-se concluídos; 

b) definitivamente, dentro de XX () dias após o recebimento provisório e após 
vistoria que comprove a adequação dos serviços às cláusulas contratuais, mediante Termo de 
Recebimento Definitivo assinado pela representante da Contratante, observando-se o disposto 
no art. 69, da Lei n. 8.666/93. 

                                PARÁGRAFO ÚNICO 
O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil, regulada pelo 

disposto nos artigos 927 a 954 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002), pela solidez e 
segurança dos serviços, nem a ética profissional pela execução dos serviços. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta do elemento 
de despesa ........., programa de trabalho resumido .........., mediante a emissão de empenho 
específico. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Foi emitida a Nota de Empenho nº 2013NE9000..... de ......, no valor de R$ 
..............(................. reais), para atender as despesas oriundas desta contratação. 

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO 

Pela execução da totalidade dos serviços, objeto deste Contrato, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total, fixo e irreajustável de R$ ......... 
(..........), de acordo com o orçamento aprovado pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O faturamento será emitido após a conclusão de cada etapa, de acordo com o 
discriminado no cronograma físico-financeiro, devidamente aprovado pela CONTRATANTE. A 
Comissão Executora do Contrato atestará cada fatura separadamente, glosando, se for o caso, 
as parcelas em atraso. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Após cada etapa de execução dos serviços, a CONTRATADA fica obrigada a 
comunicar sua conclusão à CONTRATANTE, por escrito, para que seja efetuada a vistoria 
(medições e verificações), conforme cronograma físico-financeiro apresentado pela Contratada 
e aprovado pela Contratante. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Concluída a vistoria, a CONTRATANTE, por intermédio da Comissão Executora 
do Contrato, comunicará à CONTRATADA, por escrito, quando for o caso, as falhas 
verificadas, para as devidas correções. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O pagamento correspondente a cada período de aferição será efetuado até o 10º 
(décimo) dia útil, a contar da data do atesto da Nota Fiscal efetuado pelos Executores do 
Contrato certificando a realização dos serviços, desde que a CONTRATADA esteja com a 
documentação exigida em plena validade. A Nota Fiscal deverá ser apresentada em 02 (duas) 
vias, constando o nome do Banco, agência e nº da conta para depósito em conta-corrente, e o 
número da nota de empenho. 

PARÁGRAFO QUARTO 
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Havendo atraso no prazo estipulado no parágrafo anterior, incidirão sobre o valor 
devido juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo ao período 
compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento até a sua efetivação. 

PARÁGRAFO QUINTO 
Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a 

liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, 
quaisquer ônus à CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO 
Caso a CONTRATADA seja optante pelo SIMPLES deverá apresentar, também, 

cópia do Termo de Opção de recolhimento do imposto naquela modalidade. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 
A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato do 

atesto pela Comissão Executora do Contrato, os serviços não estiverem sendo prestados de 
acordo com o proposto e contratado. 

PARÁGRAFO OITAVO 
A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes à multa ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste 
Contrato. 

PARÁGRAFO NONO 

A CONTRATADA estará obrigada a manter, durante toda a execução do contrato 
e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
exigidas no procedimento licitatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar 
as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar 
com a Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Maranhão e/ou declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 
a 88 da Lei n. 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso, pedido de reconsideração e vista do 
processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

As penalidades indicadas no item anterior serão aplicadas nas seguintes 
hipóteses: 

I. atrasar injustificadamente a conclusão e/ou entrega de cada etapa dos serviços 
previstos no cronograma físico-financeiro por prazo não superior a 30 (trinta) dias: 

a) aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA cumulativa com multa moratória 
diária de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor contratado. 

II. atrasar injustificadamente a conclusão e/ou entrega de cada etapa dos serviços 
previstos no cronograma físico-financeiro por prazo superior a 30 (trinta) dias, ou de outro 
modo, deixar de executar o Contrato: 

a) rescisão contratual; 
b) cancelamento do saldo do empenho; 
c) suspensão temporária de até 2 (dois) anos; e 
d) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados à execução total 
ou parcial dos serviços deverá apresentar justificativa, por escrito, nos casos previstos nos 
incisos II e V do parágrafo 1º do art. 57 da Lei n. 8.666/93, até o vencimento do prazo de 
execução, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 

Vencido o prazo proposto sem execução dos serviços, total ou parcial, a 
CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA comunicando-lhe a data limite para conclusão. A 
partir dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicadas as sanções de que trata o 
parágrafo primeiro desta cláusula, conforme a hipótese ocorrida. 

PARÁGRAFO QUARTO 

As multas devidas e/ou prejuízos causados pela CONTRATADA, à Administração 
da CONTRATANTE ou a terceiros, serão deduzidas dos valores a serem pagos ou recolhidos 
através de DARF ou cheque nominal em favor da CONTRATANTE ou cobradas judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO 

A CONTRATADA que não tiver valores a receber da CONTRATANTE terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, na forma 
estabelecida no parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO SEXTO 

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

PARÁGRAFO SÉTIMO 

A aplicação de quaisquer sanções relacionadas neste instrumento será precedida 
de procedimento administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla defesa e o contraditório. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, unilateralmente, 
independente de notificação ou interpelação judicial e extrajudicial o presente Contrato pelos 
motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII, art. 79, inciso I e artigo 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 constantes no artigo 79, incisos II e III da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato vigorará pelo período de 100 (cem) dias corridos, contados a 
partir da sua assinatura. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No prazo previsto no caput desta cláusula, encontra-se computado o prazo para 
execução dos serviços que é de XX () dias, XX () dias para o recebimento provisório e XX () 
dias para recebimento definitivo. Caso o prazo inicialmente previsto no caput desta cláusula 
não seja suficiente, o Contrato poderá ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U, em 
conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito pelas partes o Foro Federal da Seção Judiciária do Maranhão, para 
dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 
03 (três) vias de igual teor e forma. 

 
 



Carta convite 07.2013-Subestação SLZ-Serviços na Subestação SJMA 25 

São Luís (MA), ... de .............. de 2013. 
 
 

________________________ _________________________ 
Juiz Federal - Diretor do Foro Pela Contratada 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE n. 07/2013 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n. 0450/2013-MA 
  

 
 
 

ANEXO IV 

 

 

MODELO 

 

 

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

 

 

 

 

          (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 
da Carta Convite 07.2013, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de ocupantes de 
cargo de direção e assessoramento ou de juízes vinculados à Seção Judiciária do 
Maranhão.  

Declara, ainda, em atendimento ao previsto no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal, que não possui, em seu quadro de pessoal, 
empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem empregados menores de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  

   

 
  Local e data 

 
 
 

nome/ qualificação e 
n.º da identidade do declarante 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE n. 07/2013 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n. 0450/2013-MA 
 

 
 

ANEXO V 
 
 

 
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) 

 
            
   


