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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2018 
 (PAe nº 0007865-57-2017.4.01.8005) 

 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (EPP)  
 

A Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, por intermédio do Pregoeiro, 
designado pela Portaria nº 71, de 29 de outubro 2017, torna público a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo maior 
percentual desconto, obedecidas as disposições contidas na Lei 10.520, de 17 de julho de 
2002, no Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, e, subsidiariamente, nas 
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, independentemente 
de transcrição das normas regentes e às condições e exigências deste Edital e seus anexos. 
 
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão 
Pública de Pregão Eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico COMPRASNET. 
 
DIA: 22 de março de 2018 
HORÁRIO: 14hs  (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
CÓDIGO UASG: 090023 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto do presente Pregão Eletrônico consiste na contratação de empresa para o 
fornecimento de peças, componentes, suprimentos e acessórios genuínos para os veículos, 
pertencentes à frota desta Seção Judiciária, durante o exercício de 2018, conforme as 
especificações e quantidades constantes no ANEXO I – Termo de Referência. 
 

 

1.2 – Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no 
Comprasnet e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as 
últimas. 

1.3 - O objeto desta contratação será realizado na forma de execução indireta, 
com regime de execução de empreitada por preço global, nos termos do art. 
6º, inciso VIII, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93. 
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2. DOS ANEXOS 
 
2.1 - São partes integrantes deste Edital: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 
b) ANEXO II – Modelo de Proposta; 
c) ANEXO III – Modelo de Declaração (TCU – Acórdão 1.793/2011); 
d) ANEXO IV – Minuta do Contrato. 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar deste Pregão, exclusivamente, microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, que 
atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem 
devidamente credenciados no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
3.2 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa da 
licitante, obtidas junto à STI/MP, onde também deverão informar-se a respeito do seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 

3.3 – O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que: se 
enquadra como ME/EPP (se for o caso); que está ciente e concorda com as condições 
contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação; que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação; que não emprega menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz; 
que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que não possui empregados 
executando trabalho degradante ou forçado. 
 

3.3.1 – O preenchimento de qualquer declaração falsa no sistema Comprasnet sujeitará o 
licitante às sanções legais cabíveis. 
 
3.4 - Não poderão participar desta licitação: 
 
3.4.1 - Empresas suspensas de participar de licitação e impedida de contratar com a JFDF, 
durante o prazo da sanção aplicada;  
 
3.4.2 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação;  
 
3.4.3 - Empresas impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 
aplicada;  
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3.4.4 - Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 
72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;  
 
3.4.5 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93;  
 
3.4.6 - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
 
3.4.7 - Empresas cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão;  
 
3.4.8 -  Empresas que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  
 
3.4.9 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.4.10 - Empresas que não se qualifiquem como ME/EPP ou que, embora qualificadas 
como ME/EPP, incidam em qualquer das excludentes do artigo 3º, §4º, da LC nº 
123/2006. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 - O credenciamento do licitante bem assim a sua manutenção dependerá de registro 
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 
disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/05. 
 
4.2 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico credenciar-se no 
SICAF, conforme disposto no inciso I do art. 13 do Decreto 5.450/05. 
 
4.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 
5.450/2005). 
 
4.4 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante. 
 
5. DO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS 
 
5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta com 
a descrição do objeto ofertado e o percentual de desconto para o item, com apenas 
duas casas decimais, em moeda corrente nacional, exclusivamente por meio eletrônico, 
através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação do edital 
no Sistema Comprasnet, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão. 
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5.1.1 - No campo destinado à descrição detalhada do objeto ofertado, a licitante deverá 
informar os dados complementares e singulares que o caracteriza, quando for o caso, não 
se admitindo expressões tais como "de acordo com o edital", "na forma do edital", etc, 
ficando a licitante sujeita a desclassificação. 
 
5.1.2 - Serão desclassificadas as propostas que contenham cotações de marcas opcionais, 
indefinidas ou alternativas. A empresa licitante somente poderá cotar produtos de uma 
única marca e modelo. 
 
5.1.3 – o percentual de desconto oferecido já deve considerar todos os custos e despesas, 
tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, 
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros e outros que se fizerem necessários. 
 
5.2 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada; entretanto, após iniciada a sessão, somente caberá desistência 
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
5.3 - Incumbirá ao 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 participação no certame e a apresentação da proposta implicarão plena aceitação, 
por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, não se lhe 
reconhecendo o direito à argüição de omissões, enganos ou erros posteriores, que 
encerrem a pretensão de alterar o valor total ofertado. 
 
5.5 - Não serão aceitas cotações com quantidades inferiores às constantes no ANEXO 
I - Termo de Referência. 
 
6. DO PROCEDIMENTO E DA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 
6.1 - O Pregoeiro e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos 
trâmites e procedimentos estabelecidos na legislação pertinente e conforme os subitens 
abaixo: 
 
6.1.1 - no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro efetuará a abertura 
das propostas cadastradas no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” por meio do endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br
 

; 

6.1.2 – durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá, 
exclusivamente, mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
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6.1.3 - abertas as propostas, o Pregoeiro verificará a conformidade de cada item com os 
requisitos estabelecidos no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital; 
 
6.1.3.1 – caso seja verificado que a proposta não atende aos requisitos estabelecidos, esta 
será desclassificada pelo Pregoeiro, de forma fundamentada e registrada no sistema; 
 
6.1.3.2 – quando compatíveis, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, e os licitantes 
que não tiveram suas propostas desclassificadas poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, pelo valor do percentual de desconto 
para o item, com apenas duas casas decimais, 

 

sendo imediatamente informados do 
horário e valor consignados no registro de cada lance 

7.1.1 - durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do maior percentual de desconto registrado. O sistema não identificará o autor dos 
lances aos demais participantes.  
 
7.2 – Para novos lances, obrigatoriamente o licitante deverá oferecer um valor inferior ao 
ofertado por ele anteriormente e registrado pelo sistema. 
 
7.3 - O sistema registrará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado 
primeiro. 
  
7.4 – Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n° 5.450/05. Entretanto, o 
Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente 
inexeqüível. 
  
7.5 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer operante e acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos sem prejuízo dos atos realizados; 
 
7.5.1 - quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.6 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, e o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, no qual será concedido o 
tempo de no mínimo 1 (um) minuto e de no máximo 60 (sessenta) minutos. 
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7.6.1 – Com o encerramento do tempo de iminência, transcorrerá período de tempo de até 
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
7.8 - O sistema informará a proposta de maior desconto por item imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou após negociação e decisão do Pregoeiro. 
 
8. DA NEGOCIAÇÃO 
 
8.1 - Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro examinará a compatibilidade do desconto 
ofertado pelo proponente classificado em primeiro lugar com o desconto estimado para a 
contratação. 
 
8.2 – O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 
daquelas previstas no edital. 
 
8.3 - Não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, por parte do 
primeiro colocado, o Pregoeiro recusará sua proposta e direcionará a contraproposta ao 
licitante imediatamente classificado, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço 
julgado aceitável. 
 
8.4 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
9.1 – O Pregoeiro levará em conta, no interesse da Justiça Federal do Distrito Federal, o 
critério do maior desconto – que, consequentemente, implicará no menor preço por item 
e as condições estabelecidas neste Edital. 
 
9.2 – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar, em arquivo único, via 
sistema eletrônico (Comprasnet), por meio da opção “Enviar Anexo”, a proposta de preços 
ajustada ao menor lance, bem como os documentos de habilitação constantes do item 10 
deste edital, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro. 
 
9.2.1 – A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, 
opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e dela deverá constar: 
 
9.2.1.1 – as especificações claras e detalhadas do objeto licitado, de acordo com as 
especificações técnicas contidas no ANEXO I – Termo de Referência; 
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9.2.1.1.1 - manter as mesmas marcas/modelos informados na proposta registrada no 
Sistema Comprasnet, devendo os valores unitários e totais, serem apresentados com 
apenas duas casas decimais em algarismos; 
 
9.2.1.2 - prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da entrega da mesma, encerrando-se sempre em dia útil. 
 
9.2.1.3 – razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone, correio eletrônico 
para contato e recebimento/aceite da nota de empenho, banco, agência, praça de 
pagamento e conta corrente, assinatura e nome legível do representante legal da empresa 
responsável pela proposta, conforme Modelo de Proposta – ANEXO II deste Edital. 
 
9.3 – Nos casos em que forem detectados erros materiais nas propostas apresentadas, 
durante a análise da aceitação, o Pregoeiro poderá determinar ao licitante vencedor, ajustes 
formais. 
 
9.4 – O Pregoeiro poderá solicitar fôlderes, prospectos e encartes dos materiais, a fim de 
subsidiar a análise pelo Setor Técnico, devendo tal documentação ser encaminhada 
juntamente com a proposta. 
 
9.5 – Caso ocorram problemas que impossibilitem o encaminhamento da documentação 
exigida nos subitens 9.2 e 9.4 em “arquivo único”, deverá o licitante avisar o Pregoeiro, 
via chat, a fim de que ele possa novamente convocar o anexo, liberando, assim, o sistema.  
 
9.6 - A pedido do licitante – via chat e justificadamente, o prazo fixado no subitem 9.2 
poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, levando-se em conta o interesse desta JFDF, a 
justificativa e a razoabilidade do pleito.  
 
9.7- Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar 
Anexo” do sistema Comprasnet, poderão ser solicitados em original ou por cópia 
autenticada a qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverão ser postados no 
prazo de 2 (dois) dias, a contar da solicitação, à Seção de Compras e Licitações da Justiça 
Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, situada no SAUS, Quadra 2, Bloco G, Lote 
8, Anexo A, Brasília – DF, CEP 70.070-933.  
 
9.8 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
no subitem, 10.2 e no prazo estipulado no mesmo subitem, sem que tenha apresentado 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á às sanções 
previstas neste edital. 
 
9.9 – O Pregoeiro poderá solicitar o parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
desta JFDF, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua 
decisão. 
 
9.10 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e seus 
anexos, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
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9.11 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade 
de remuneração. 
 
9.12 – Também não serão admitidas propostas elaboradas em desacordo com os termos 
deste Edital ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes. 
 
9.13 - Para efeito da contratação objeto, a empresa vencedora da licitação deverá obedecer 
à definição de peças genuínas adotadas pelo Centro de Experimentação e Segurança Viária 
- CESVI BRASIL e pela Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças – ANFAPE: 
 
9.13.1. Genuínas - São peças de reposição que seguem as mesmas especificações e 
características técnicas exigidas para a peça utilizada na linha de montagem do veículo. 
Elas são apresentadas exclusivamente na embalagem da marca. 
 
9.13.2. Originais – São aquelas que se apresentam como substitutas das peças genuínas. 
Embora caracterizadas pela adequação ou intercambialidade, podem ou não apresentar as 
mesmas especificações técnicas ou a mesma qualidade da peça genuína. Por exemplo, 
podem ser diferentes em relação ao material usado, à resistência proporcionada, à 
durabilidade, entre outros fatores. 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
 
10.1 – Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá incluir no anexo do 
sistema Comprasnet, juntamente com a proposta de preços, no mesmo prazo estipulado no 
subitem 9.2, a seguinte documentação: 
 
a) Documentação de Habilitação Jurídica; 
b) Documentação de Habilitação Fiscal e Trabalhista;  
c) Declaração de que não possui, em seu quadro societário, servidor pertencente a esta 
JFDF (Acórdão nº 1.793/2011 – TCU - Plenário) – ANEXO III - Modelo. 
 
10.2 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 
 
10.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no 
órgão competente ou Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
10.2.1.1. - No caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e no caso de sociedades 
civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
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10.2.1.2 - Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI, na forma da 
Resolução CGSIM nº 16/2009. 
 
10.2.2 – Em quaisquer dos atos constitutivos deverá estar contemplada, dentre os objetivos 
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da 
licitação; 
 
10.2.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
 
10.2.4 - Documento de Identidade do Representante Legal da empresa, para fins de 
assinatura do Contrato – excepcionalmente, este documento poderá ser enviado 
digitalizado, via e-mail (selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com). 
 
10.2.4.1 – Caso o signatário do Contrato não seja contemplado para tal no Contrato Social 
ou Estatuto da Empresa, deverá apresentar Procuração dando-lhe poderes para 
assinar o Contrato, com autenticação em cartório. 
 
10.3. A habilitação fiscal e trabalhista será comprovada mediante consulta, do 
Pregoeiro, ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação 
da validade dos documentos abaixo: 
 
10.3.1 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto 
à Caixa Econômica Federal; 
 
10.3.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, à Dívida Ativa da União e 
Secretaria da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou 
Receita Federal do Brasil; 
 
10.3.3 – prova de regularidade junto às Fazendas Estadual e/ou Municipal, conforme o 
caso, ou seja, que incidam na atividade ou tipo de objeto que é contratado. 
 
10.3.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
10.4 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF será 
assegurado ao licitante o direito de encaminhar a documentação atualizada constante nos 
subitens 10.3.1 a 10.3.4, através da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet. 
 
10.5 - Caso a validade dos documentos citados nos subitens 10.3.1 a 10.3.4 esteja vencida 
no SICAF, poderá também o Pregoeiro, consultar sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes. 
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10.6 - Além da documentação relativa à habilitação fiscal e jurídica, o Pregoeiro irá 
verificar a existência de registros impeditivos da contratação (Acórdão 1.793/2011 – 
Plenário-TCU), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, 
disponível no Portal da Transparência, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 
Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ. 
 
10.6.1 – Havendo alguma restrição relativa aos registros da empresa, será facultado ao 
licitante, o envio de documento que comprove que a situação já foi regularizada. 
 
10.6.2 – O documento deverá ser encaminhado, no prazo estabelecido no subitem 9.2, 
contado da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “enviar anexo” do sistema 
Comprasnet, podendo, caso ocorram problemas, ser aplicado o disposto nos subitens 9.5 e 
9.6. 
 
10.7 - Será admitida a apresentação de registros de CNPJ’s diferentes, entre matriz e filial, 
nos comprovantes pertinentes à Certidão Negativa de Débito - CND e ao Certificado de 
Regularidade de Situação do FGTS–CRF, quando houver a comprovação de centralização 
do recolhimento dos tributos. 
 
10.8 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos exigidos neste Edital. 
 
10.9 - O licitante que deixar de enviar a documentação indicada neste item dentro do prazo 
estipulado no subitem 9.2, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, será inabilitado e 
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 
 
10.10 – O licitante deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
10.10.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação. 
 
10.10.2 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 
81 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e art. 7ª da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
10.11 – Para os efeitos deste Pregão, o licitante será declarado vencedor após a fase de 
habilitação e antes da etapa recursal. 
 
11. DOS RECURSOS 
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11.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de, no mínimo 20 (vinte) minutos, 
durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio 
do sistema, manifestar intenção de recorrer. 
 
11.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, implicará na decadência desse direito. 
 
11.1.2 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-o, em campo próprio do sistema. 
 
11.1.3 – O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá, em campo próprio do 
sistema, no prazo de 3 (três) dias, apresentar as razões do recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 
prazo, que começará a correr após o término do prazo do recorrente. 
 

11.1.3.1 – Após o término dos prazos fixados no subitem 11.1.3, o Pregoeiro terá 5 (cinco) 
dias úteis para exame e decisão. 
 
11.1.3.2 – Caso o Pregoeiro não reconsidere sua posição, deverá encaminhar o recurso 
para decisão da Autoridade Competente, a qual deverá ser proferida em até 5 (cinco) dias 
úteis. 
 
11.2 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.3 - Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 - 
 

A adjudicação e a homologação do objeto serão feitas por item. 

12.2 - Não havendo manifestação dos licitantes quanto à interposição de recurso, o 
Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e a Autoridade Competente procederá à 
homologação. 
 
12.3 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, a Autoridade 
Competente adjudicará e homologará o resultado da licitação.  
 
12.4 - Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 
 
13. DAS CONDIÇÕES INICIAIS DE CONTRATAÇÃO  
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13.1 - A contratação do objeto da presente licitação será efetuada mediante instrumento 
próprio, conforme preceitua o art. 62 da Lei 8.666/93, do qual farão parte integrante todas 
as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, independentemente de 
transcrição, bem como a documentação e a proposta do licitante vencedor, naquilo que 
não contrariar os termos deste Edital, com previsão de adaptação às normas vigentes. 
 
13.2 - A empresa classificada em primeiro lugar, declarada vencedora, será convocada 
para assinar eletronicamente o contrato, conforme ANEXO IV - Minuta do Contrato, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua disponibilização no Sistema 
Eletrônico de Informação – SEI, podendo este ser prorrogado, a pedido da adjudicatária, 
em conformidade com o art. 64, § 1º da Lei nº 8.666/93. Em não o fazendo, aplicar-se-ão 
as disposições contidas no art. 64, §2º da mesma lei. 

 
13.2.1 – A assinatura do licitante vencedor se dará mediante login e senha em sistema 
próprio da Justiça Federal. 
 
13.2.2 – Incumbe ao licitante vencedor, se não possuidor de login e senha para acesso ao 
referido sistema, o cadastramento do representante que tenha atuado no pregão. 
 
13.2.3 – A Administração comunicará, via email, a necessidade de assinatura do contrato, 
momento em que expedirá instruções necessárias para eventual cadastramento. 
 
13.3 – A documentação descrita nos subitens 10.3.1 a 10.3.4 será comprovada mediante 
consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF. Caso a validade da 
documentação esteja vencida no SICAF, a contratante poderá consultar sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões e, havendo a impossibilidade em realizar a 
consulta, deverá o licitante vencedor, no prazo descrito no subitem 13.2, apresentar a 
documentação comprovando a regularidade fiscal da empresa. 
 
13.4 - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, retardar 
ou deixar de encaminhar a documentação solicitada juntamente com o termo de contrato 
assinado, será convocado outro licitante, na ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e 
legais cabíveis. 
 
13.5- Ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, decorridos 60 (sessenta) 
dias da data da entrega das propostas, sem a convocação para a contratação, conforme 
disposto no § 3º do artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 
 
13.6 - As obrigações da Contratada, da Contratante e demais condições contratuais estão 
estabelecidas no ANEXO IV - Minuta de Contrato. 
 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018  - 13  

14.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento da Justiça Federal no Distrito Federal, no programa 
Julgamento de Causas, natureza da despesa 33.90.30. 
 
15. DA EXECUÇÃO 
 
15.1 - A Execução do Contrato reger-se-á pelo Capítulo III - Seção IV - Da Execução dos 
Contratos, da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2 – A Administração designará um representante/unidade responsável para receber o 
objeto decorrente da contratação. 
 
15.3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as 
conseqüências contratuais previstas em Lei, conforme disposto nos artigos 77 e 78 da Lei 
8.666/93, reconhecendo desde já a empresa licitante os direitos da Administração 
previstos no artigo 55, inciso IX, da referida Lei. 
 
16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO  
 
16.1 - A entrega e o recebimento do objeto do pregão dar-se-ão na forma especificada no 
ANEXO I – Termo de Referência. 
 
16.2 - Caso a Contratada não possa cumprir o prazo estipulado no referido anexo, deverá 
apresentar justificativa por escrito, nos casos previstos nos incisos II e V do parágrafo lº 
do art. 57 da Lei 8.666/93, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a 
critério da Justiça Federal a sua aceitação, devendo constar no assunto: PEDIDO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 
 
16.3 - Verificada a desconformidade do objeto, a Administração poderá embargar o 
recebimento provisório e/ou definitivo e estabelecerá prazo para a correção da disfunção. 
 
16.3.1 – Caso, no prazo original, ainda exista prazo restante para a entrega, e, havendo 
embargo, o prazo para a correção da disfunção, será o concedido pela Administração ou o 
prazo de entrega restante que a contratada possuir, considerando o que for maior. 
 
16.4 - O licitante vencedor obriga-se a substituir, no prazo a ser estabelecido pela 
Administração, o objeto entregue e aceito, desde que comprovada à existência de 
incorreções e defeitos insanáveis, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua 
utilização.  
 
16.4.1 - O prazo máximo para a Justiça Federal do Distrito Federal exigir a substituição do 
material / equipamento é de até 90 (noventa) dias a contar do recebimento definitivo, ou 
havendo garantia, pelo período em que esta perdurar.  
 
17. DO PAGAMENTO 
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7.1 - O pagamento será efetuado mediante crédito bancário em conta-corrente da 
contratada, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da aferição do direito ao pagamento, que se 
dará com o recebimento provisório, devendo o documento fiscal vir acompanhado de 
cópia autenticada do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF, da Certidão Conjunta 
Negativa relativa à Seguridade Social e Tributos Federais/Receita Federal do Brasil e da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, válidos até a data do efetivo 
pagamento, ficando suspenso o pagamento até a apresentação dos referidos documentos. 

17.1.1 – Os documentos solicitados no subitem 17.1 poderão ser substituídos pelo 
Relatório SIASG/SICAF. 
 
17.1.2 – Caso a Contratada seja optante pelo SIMPLES, deverá apresentar juntamente com 
a Nota Fiscal, declaração em conformidade com o disposto no artigo 4º, da Instrução 
Normativa RFB 1.234/2012 e suas alterações. 
 
17.2 - Havendo erro na nota fiscal, a mesma será restituída à empresa. Qualquer 
irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à Contratada, ficando 
o pagamento suspenso até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o 
prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação 
do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
  
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1 Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 c/c artigo 28 do Decreto 5.450/2005, 
comete infração administrativa passível de impedimento de licitar e contratar com a 
União, bem como descredenciamento no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores que menciona o inciso XIV do art. 4º da Lei do Pregão, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital e das demais cominações 
legais: 

18.1.1.  A licitante adjudicatária que não aceitar/retirar a nota de empenho, não assinar a 
ata de registro de preços ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de 
validade da proposta; 

18.1.2. A licitante que deixar de entregar documentação em qualquer fase do certame; 

18.1.3. A licitante que entregar documentação falsa em qualquer fase do certame; 

18.1.4. A licitante que ensejar o retardamento de qualquer das fases do procedimento 
licitatório; 

18.1.5. A licitante convocada após a etapa de lances que, dentro do prazo de validade 
exigido no edital, não mantiver a proposta; 

18.1.6. A empresa que fraudar na execução do objeto; 
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18.1.7. A empresa que se comportar de modo inidôneo; ou, 

18.1.8. A empresa que cometer fraude fiscal. 

18.2 - Conforme disposto no Acórdão TCU 754/2015 – Plenário, subitem 9.5.1, será 
autuado processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, 
injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo que tal 
dispositivo tem caráter abrangente e se refere a condutas relacionadas não apenas à 
contratação em si, mas também ao procedimento licitatório e à execução da avença. 
 
18.3 – Além das sanções previstas no subitem 19.1, fica o licitante sujeito às cominações 
legais previstas na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
18.4 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação são as previstas no 
ANEXO I - Termo de Referência deste Edital. 
 
18.5 – No caso de inexecução total, a Administração aplicará multa de 10% (dez por 
cento) e, de inexecução parcial, aplicará multa de 5% (cinco por cento), ambas sobre o 
valor global do contrato. 
 
18.5.1 – em qualquer dos casos a que faz menção o subitem anterior, o contrato poderá ser 
rescindido e cancelado o saldo da nota de empenho, sendo ainda, facultada à 
Administração, a aplicação das sanções previstas nos incisos I, III e /ou IV do art. 87, da 
Lei 8.666/93. 
 
18.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Justiça Federal pela contratada serão 
deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da Justiça 
Federal ou cobrados judicialmente. 
 
18.7 - Se a Contratada inadimplente não tiver valores a receber da Justiça Federal, terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na 
forma estabelecida no subitem anterior, por meio da Guia de Recolhimento da União – 
GRU. 
 
18.8 - A aplicação de multas, bem como a rescisão de contrato, não impede que a Justiça 
Federal aplique à Contratada as demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
18.9 - A aplicação de qualquer das sanções relacionadas neste Edital será precedida de 
processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 
 
19. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS 
 
19.1 – Observada a antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, até às 
19h do prazo legal - horário de expediente desta Seção Judiciária - mediante termo 
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dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, para o e-mail 
selic.df@trf1.jus.br e/ou selic.df@gmail.jus.br, devendo no assunto constar 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Nº 06/2018.  
 
19.1.1- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição em até 24 (vinte e quatro) horas.  
 
19.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
19.2 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico selic.df@trf1.jus.br e 
selic.df@gmail.com. 
 
19.3 - Os esclarecimentos eventualmente prestados integram o edital e passarão a fazer 
parte das regras do instrumento convocatório. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1 - As obrigações da Contratada e da Contratante estão estabelecidas no ANEXO I - 
Termo de Referência . 
 
20.2 - As decisões do Pregoeiro serão consideradas definitivas somente após terem sido 
homologadas pela Autoridade Competente da Justiça Federal do Distrito Federal. 
 
20.3 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.4 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão 
divulgadas na homepage desta Justiça Federal do Distrito Federal e do Comprasnet 
(www.jfdf.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br), devendo os licitantes acessá-las 
para ciência. 
 
20.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos 
em dia de expediente na Justiça Federal do Distrito Federal e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário. 
 
20.6 - A eventual tolerância a qualquer infração ao disposto neste instrumento não 
implicará aceitação, novação ou precedente. 
 
20.7 - No caso de problemas que dificultem ou impossibilitem a remessa de qualquer 
documentação, via sistema Comprasnet, pela opção “enviar arquivo”, poderá a empresa 
encaminhar para o e-mail da Seção de Compras e Licitações (selic.df@trf1.jus.br e 
selic.df@gmail.com). 
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mailto:selic.df@gmail.com�
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20.7.1 – Para o deferimento do pleito pelo Pregoeiro, a empresa deverá solicitar e 
justificar o motivo de não poder postar a documentação via sistema Comprasnet. 
 
20.8 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados 
para fins de classificação e habilitação.  
 
20.9 - A presente licitação, no interesse do serviço público, poderá ser adiada, revogada ou 
anulada, sempre com despacho fundamentado, conforme o artigo 49 da Lei nº 8.666/93. 
 
20.10 - Aplica-se, subsidiariamente, à presente licitação, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 
1990 - Código de Defesa do Consumidor e a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
20.11 - Os casos omissos serão decididos, conforme o caso, pelo Pregoeiro ou autoridade 
competente, com base na legislação vigente. 
 
20.12 - Mais esclarecimentos quanto ao procedimento licitatório poderão ser obtidos pelos 
telefones (0xx61) 3221-6403 / 3221-6404 / 3221-6405/ 3221-6406, ou no endereço SAUS, 
Quadra 2, Bloco G, anexo, CEP: 70.070-933, no horário de l4h às l8h. 
 
 

                         Brasília, 12 de março de 2018 
                
                        Hudson de Carvalho Basto 
                                                              Pregoeiro/JFDF 
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ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa para o fornecimento de peças, componentes, suprimentos 
e acessórios genuínos para os veículos pertencentes à frota da Seção Judiciária do Distrito 
Federal- SJDF. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Manter, durante o exercício de 2018, a frota de veículos oficiais em condições 
satisfatórias de uso e de segurança, conforme as normas técnicas previstas em cada manual 
do usuário, mediante manutenções corretivas e preventivas, e evitar que os serviços 
atendidos pela frota sofram solução de continuidade. 
 
2.2. A estimativa de peças a serem licitadas correspondem a demanda prevista haja 
vista que a quantidade de peças utilizadas em anos anteriores serviu  como parâmetro que 
atende a contento a necessidade da frota. 
 
2.3. A Contratação pretendida alinha-se ao planejamento estratégico da Justiça Federal, 
na medida que proporciona condições de maior tranquilidade e segurança aos usuários da 
frota, principalmente aos magistrados que se utilizam do transporte. 
 
3. BASE LEGAL/ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO PRETENDIDA 
 
3.1. Os serviços objeto desta contratação enquadram-se na classificação de bens 
comuns, nos termos da Lei nº 10.520 de 2002.  Sendo serviços usuais no mercado e cuja 
realização não demanda para empresas do ramo de fornecimento de peças complexidades. 
 
3.3. Recomenda-se que esta licitação seja efetuada nos moldes de Pregão Eletrônico 
conforme disposto na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 de maio de 
2005, visto se tratar de aquisição de bens comuns, cujos padrões de desempenho e 
qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais 
de Mercado, com adjudicação pelo critério de maior desconto. 
 
4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO  
 
4.1. O Objeto deste Termo de Referência poderá ser adjudicado por item, a uma única 
empresa ou a empresas distintas, de modo a propiciar-lhe(s) a participação no certame 
mediante a cotação dos itens cujo fornecimento possam efetivamente honrar. Contudo não 
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se admitirá o fracionamento dos itens, ou seja, as adjudicatárias de cada item obrigar-se-ão 
a fornecê-lo na sua totalidade. 
 
5. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO. 
 
5.1. Prestação de serviços de fornecimento de peças, componentes, suprimentos e 
acessórios genuínos cuja instalação deverá ser feita pelos mecânicos da Seção Judiciária 
do Distrito Federal, nos veículos relacionados neste Termo de referência.  
 
5.2.  No caso de a SJDF adquirir ou receber novos veículos, das mesmas marcas dos 
veículos relacionados no ITEM 6.0, estes, após comunicação formal à empresa contratada, 
passarão a integrar o contrato. 
 
5.3. Para efeito da contratação objeto deste Termo de Referência, a empresa vencedora 
da licitação deverá obedecer à definição de peças genuínas adotadas pelo Centro de 
Experimentação e Segurança Viária - CESVI BRASIL e pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Autopeças – ANFAPE: 
 
5.3.1 Genuínas -São peças de reposição que seguem as mesmas especificações e 
características técnicas exigidas para a peça utilizada na linha de montagem do veículo. 
Elas são apresentadas exclusivamente na embalagem da marca. 
 
6. DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE VEÍCULOS INTEGRANTES DA 
FROTA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
 

ITEM MARCA CÓDIGO 
SICAM CODIGO BR QUANTIDADE 

1 FIAT 3039066001 150470 08 

2 GENERAL 
MOTORS 

3039066002 150470 10 

3 RENAULT 3039066004 150470 33 

4 NISSAN 3039066006 150470 2 

  TOTAL DE VEÍCULOS 53 
OBS: Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no Comprasnet (código 
BR) e as especificações técnicas constantes deste instrumento, prevalecerão as últimas. Para fins 
de cotação, (formação de preços) e entrega do material deverá ser obedecida a descrição completa 
do bem, sendo a descrição do SIASG (código BR) meramente referencial. 
 
6.1. VEÍCULOS FIAT 

ORDEM 
VEÍCULOS 

MODELO CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS COMB. ANO/MOD PLACA 

01 Siena HLX 1.8  Flex. 2004/2005 JFP-8316 
02 Siena HLX 1.8  Flex. 2004/2005 JFP-8326 
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03 Siena HLX 1.8  Flex. 2004/2005 JFP-8336 
04 Siena HLX 1.8  Flex. 2005/2006 JKH-0331 
05 Siena HLX 1.8  Flex. 2005/2006 JKH-6351 
06 Fiorino 1.4  Flex 2015/2015 PAC-6497 
07 Ducato Cargo 2.8 Diesel 2004/2004 JKH-6886 

08 Pálio 
Wekeend 1.4 Flex 2010/2010 JJU-1331 

 
6.2. VEÍCULOS GENERAL MOTORS 

ORDEM 
VEÍCULOS 

MODELO CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS COMB. ANO/MOD. PLACA 

01 Omega  CD Gasolina 2000/2000 JFP-4683 
02 C 20 4.1 MPFI Gasolina 1996/1996 JFO-4272 
03 Corsa Sedan 1.8 Flex. 2004/2004 JFP-6866 
04 Corsa Sedan 1.8 Flex. 2004/2004 JFP-6846 
05 Corsa Sedan Premium 1.8 Flex. 2004/2004 JFQ-2565 
06 Corsa Sedan Premium 1.8 Flex. 2004/2004 JFQ-2585 
07 Corsa Sedan Premium 1.8 Flex. 2004/2004 JFQ-2595 
08 Corsa Sedan Premium 1.8 Flex. 2004/2004 JFQ-2875 
09 S10 Executive 2.8 4x4 Diesel 2007/2008 HDE3010 
10 Trailblazer 3.6 LTZ  Gasolina 2014/2015 OVS-7931 

 
6.3. VEÍCULOS RENAULT  

ORDE
M 

VEÍCULOS 

MODELO 
CARACTERÍSTICA

S BÁSICAS COMB. ANO/MOD. PLACA 

01 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2006/2007 JKH-8153 

02 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2006/2007 JKH-8163 

03 
Megane – 
Expression 1.6 16V 

Flex. 
2006/2007 JKH-8173 

04 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2006/2007 JKH-8183 

05 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2006/2007 JKH-8193 

06 Megane – 
Expression 

1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3457 

07 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3497 

08 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3437 

09 Megane – 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3187 
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Expression 

10 
Megane – 
Expression 1.6 16V 

Flex. 
2007/2007 JJE-3467 

11 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3507 

12 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3517 

13 Megane – 
Expression 

1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3427 

14 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3197 

15 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3177 

16 Megane – 
Expression 

1.6 16V Flex. 2008/2008 JGC-0431 

17 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2007/2008 JGC-0441 

18 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2008/2008 JGC-0461 

19 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2008/2008 JGC-0471 

20 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2008/2008 JGC-0491 

21 
Megane – 
Expression 1.6 16V 

Flex. 
2007/2008 JGC-0501 

22 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2008/2008 JGC-0511 

23 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2008/2008 JGC-0521 

24 
Megane – 
Expression 1.6 16V 

Flex. 
2008/2008 JGC-0531 

25 Megane – 
Expression 1.6 16V Flex. 2007/2008 JGC-0541 

26 Megane – 
Dynamique 2.0 16V Gasolina 2007/2007 DJP-0283 

27 Megane – 
Dynamique 

2.0 16V Gasolina 2007/2007 DJP-1859 

28 Megane – 
Dynamique 2.0 16V Gasolina 2007/2007 DJP-1940 

29 Megane – 
Dynamique 2.0 16V Gasolina 2007/2007 DJP-1969 

30 Master 2.5 Van Diesel 2007/2007 JJE-5017 

31 Master Cdi 
2.3 Van Diesel 2014/2015 PAC-9626 
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32 Logan – 
Dynamique 1.6 08 V Flex 2015/2015 PAC-9625 

33 Fluence - 
Dynamique 2.0 16V Flex 2014/2015 PAC-9627 

 
6.4. VEÍCULOS NISSAN  

ORDEM 
VEÍCULOS 

MODELO CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

COMB. ANO/MOD. PLACA 

01 Frontier 4x4 SE Diesel 2006/2006 JJE-0187 
02 Xterra 2.8 SE Diesel 2006/2006 JJE-0177 

 
6.5. PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 
 
6.5.1. VEÍCULOS DA MARCA FIAT 

ITEM 1 
VEÍCULOS DA MARCA FIAT 

PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 
1.1 05 VEÍCULOS SIENA HLX FLEX 

ORDEM PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 Filtro de óleo – 7085110 5 Pç 19,92 99,60 
2 Silencioso traseiro – 51717720 1 Pç 952,31 952,31 
3 Filtro de ar – 7082141 4 Pç 27,00 108,00 
4 Correia dentada – 7083436 4 Pç 103,99 415,96 

ORDEM 
PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

5 Correia do alternador – 55190032 4 Pç 71,57 286,28 
6 Bomba d’água – 7084922 1 Pç 576,52 576,52 
7 Velas de ignição – 7086105 8 Pç 12,85 102,80 
8 Cabos de vela – 7083829 1 Jg 529,33 529,33 
9 Cilindro mestre – 7079433 1 Pç 503,74 503,74 
10 Cilindro de roda – 7084405 4 Pç 145,82 583,28 
11 Pastilha de freio – 7088534 3 Jg 160,50 481,50 
12 Lonas de freio – 7081572 3 Jg 155,20 465,60 
13 Disco de freio – 51749124 4 Pç 193,57 774,28 
14 Palheta do limpador – 7082380 5 Jg 83,49 417,45 
15 Sonda Lambda – 46762182 2 Pç 774,55 1.549,10 
16 Bomba de combustível – 46812336 1 Pc 1.154,56 1.154,56 
TOTAL 9.000,31 
      
1.2 01 VEÍCULO DUCATO 
ORDEM PEÇA / COMPONENTE / QTDE UN. VALOR VALOR 
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SUPRIMENTO UNITÁRIO TOTAL 
1 Filtro de óleo – 71753740 2 Pç 78,32 156,64 
2 Filtro de combustível – 71736113 2 Pç 110,16 220,32 
3 Filtro de ar – 1337057080 2 Pç 82,48 164,96 
4 Pastilha dianteira – 77364862 1 Jg 676,52 676,52 
5 Pastilha traseira – 77364860 1 Jg 533,79 533,79 
6 Disco de freio – 71738910 1 Pç 504,41 504,41 
7 Bico injetor – 99443744 1 Pç 1.261,33 1.261,33 
8 Silencioso traseiro – 1320318080 1 Pç 921,45 921,45 
9 Amortecedores dianteiros – 1362880080 1 Par 696,47 696,47 
10 Amortecedores traseiros – 1332300080 1 Pç 326,73 326,73 
11 Correia dentada – 99456477 1 Pç 311,11 311,11 
12 Tensor da correia dentada – 99461357 1 Pç 265,34 265,34 
13 Radiador – 71735360 1 Pç 3.079,55 3.079,55 
14 Bomba de água – 504083122 1 Pç 1.144,78 1.144,78 
15 Cilindro mestre – 9949588 1 Pç 1.539,22 1.539,22 
TOTAL 11.802,62 
      
1.3 01 VEÍCULO FIORINO 1.4 

ORDEM PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 Filtro de óleo - 46751179 2 Pç 29,48 58,96 
2 Silencioso intermediário - 51950171 1 Pç 685,20 685,20 
3 Filtro de ar - 51854598 1 Pç 39,52 39,52 
4 Correia dentada - 5260015 1 Pç 79,20 79,20 
5 Correia do alternador - 46736814 1 Pç 24,98 24,98 
6 Bomba d’água - 55225126 1 Pç 242,48 242,48 
7 Velas de ignição - 46480362 4 Pç 16,60 66,40 
8 Cabos de vela - 55226246 1 Jg 177,58 177,58 
9 Servo Freio - 51934114 1 Pç 780,71 780,71 
10 Cilindro de roda -7729634 2 Pç 89,92 179,84 
11 Pastilha de freio - 7089967 1 Jg 245,06 245,06 
12 Lonas de freio - 7084701 1 Jg 366,76 366,76 
13 Disco de freio -46401356 1 Pç 268,46 268,46 

ORDEM PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

14 Palheta do limpador - 7087697 1 Jg 106,45 106,45 
15 Sonda Lambda - 55255858 1 Pç 403,29 403,29 
16 Bomba de combustível - 51851867 1 Pc 1.208,70 1.208,70 
TOTAL 4.933,59 
  
1.3 01 VEÍCULO PÁLIO WEKEEND 1.4 
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ORDEM PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 Filtro de óleo - 46751179 2 Pç 29,48 58,96 
2 Silencioso intermediário - 51950171 1 Pç 685,20 685,20 
3 Filtro de ar - 51854598 1 Pç 39,52 39,52 
4 Correia dentada - 5260015 1 Pç 79,20 79,20 
5 Correia do alternador - 46736814 1 Pç 24,98 24,98 
6 Bomba d’água - 55225126 1 Pç 242,48 242,48 
7 Velas de ignição - 46480362 4 Pç 16,60 66,40 
8 Cabos de vela - 55226246 1 Jg 177,58 177,58 
9 Servo Freio - 51934114 1 Pç 780,71 780,71 
10 Cilindro de roda -7729634 2 Pç 89,92 179,84 
11 Pastilha de freio - 7089967 1 Jg 245,06 245,06 
12 Lonas de freio - 7084701 1 Jg 366,76 366,76 
13 Disco de freio -46401356 1 Pç 268,46 268,46 
14 Palheta do limpador - 7087697 1 Jg 106,45 106,45 
15 Sonda Lambda - 55255858 1 Pç 403,29 403,29 
16 Bomba de combustível - 51851867 1 Pc 1.208,70 1.208,70 
TOTAL 4.933,59 
      

   
    

TOTAL GERAL ITEM 6.5.1 30.670,11 
 
6.5.2. VEÍCULOS DA MARCA GM 

ITEM 2 
VEÍCULOS DA MARCA GM 
PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 

2.1 01 VEÍCULO C20 ANO 1996 

ORDEM PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 Filtro de óleo - 93205934 1 Pç 52,75 52,75 
2 Filtro de combustível - 52250262 1 Pç 56,68 56,68 
3 Filtro de ar - 94648403 1 Pç 72,54 72,54 
4 Correia do alternador - 93224882 1 Pç 59,10 59,10 
5 Servo freio (hidro-vácuo) - 93215624 1 Pç 656,69 656,69 
6 Cabos de vela - 12110960 2 Jg 152,71 305,42 
7 Cilindro roda - 93215633 1 Pç 85,40 85,40 
8 Pastilha de freio dianteiro - 93293163 1 Jg 237,29 237,29 

9 
Cabo de liberação do freio - 
93330843 1 Jg 175,90 175,90 

10 Disco de freio dianteiro - 93213540 1 Pç 383,93 383,93 
11 Amortecedores dianteiros - 94646969 1 Par 380,00 380,00 
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12 Amortecedores traseiros - 93228967 1 Par 352,00 352,00 
13 Silencioso traseiro - 52250969 1 Pç 343,22 343,22 
14 Bomba de água - 93205938 1 Pç 1.184,84 1.184,84 
TOTAL 4.345,76 
2.2 01 VEÍCULO S10 2.8 DIESEL, ANO 2007 

ORDEM PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 Filtro de óleo - 93342367 1 Pç 124,76 124,76 
2 Filtro de combustível - 94707151 1 Pç 131,59 131,59 
3 Filtro de ar - 93349129 1 Pç 142,68 142,68 
4 Correia do alternador - 93361473 1 Pç 80,20 80,20 
5 Servo freio (hidro-vácuo) - 94707463 1 Pç 753,29 753,29 
6 Kit de embreagem - 98500020 1 Jg 1.477,22 1.477,22 
7 Cilindro roda - 93260019 1 Pç 213,57 213,57 
8 Cabo de liberação do freio - 93227722 1 Jg 155,82 155,82 
9 Amortecedores dianteiros - 94712415 1 Par 244,51 244,51 
10 Amortecedores traseiros - 94712421 1 Par 348,24 348,24 
11 Sapata de freio traseiro - 93233878  1 Pç 645,35 645,35 
12 Bomba de água - 93347205 1 Pç 1.170,98 1.170,98 
TOTAL 5.488,21 

 
 
 
 

2.3 06 VEÍCULOS CORSA SEDAN 1.8 

ORDEM PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 Filtro de óleo - 94632619 5 Pç 18,47 92,35 

ORDEM PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

2 Filtro de combustível - 93370527 5 Pç 37,28 186,40 
3 Filtro de ar - 13270886 5 Pç 35,42 177,10 
4 Correia do alternador - 93363909 5 Pç 48,74 243,70 
5 Servo freio (hidro-vácuo) - 93332849 1 Pç 639,67 639,67 
6 Cabos de vela - 93235772 3 Jg 143,53 430,59 
7 Cilindro de roda traseira - 93330205 2 Pç 393,39 786,78 
8 Pastilha de freio dianteiro - 93356408 3 Jg 252,48 757,44 
9 Jogo de lonas - 93332948 2 Jg 124,25 248,50 
10 Disco de freio dianteiro - 09127967 2 Pç 199,19 398,38 
11 Amortecedores dianteiros - 93303109 1 Pç 424,22 424,22 
12 Amortecedores traseiros - 94733873 1 Pç 425,87 425,87 
13 Silencioso traseiro - 93361338 2 Pç 444,21 888,42 
TOTAL 5.699,42 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018  - 26  
 

 

      
2.4 01 VEÍCULO ÔMEGA 

ORDEM PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 Filtro de óleo - 92142003 1 Pç 57,03 57,03 
2 Filtro de combustível - 92076590 1 Pç 426,43 426,43 
3 Filtro de ar - 92068161 1 Pç 228,46 228,46 
4 Correia do alternador - 92076886 1 Pç 158,00 158,00 
5 Cabos de vela - 92142484 1 Jg 1.271,14 1.271,14 
6 Pastilha de freio dianteiro - 92078809 1 Jg 1.193,68 1.193,68 
7 Pastilha de freio traseiro - 92056543 1 Jg 899,23 899,23 
8 Disco de freio dianteiro - 92057139 1 Par 3.734,50 3.734,50 
9 Amortecedores dianteiros - 92096410 1 Par 2.483,00 2.483,00 
10 Amortecedores traseiros - 92078535 1 Par 1.430,13 1.430,13 

TOTAL 11.881,60 
      
2.5 01 VEÍCULO TRAILBLAZER 

ORDEM PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 Filtro de óleo - 19303249 1 Pç 109,13 109,13 
2 Filtro de combustível - 93383695 1 Pç 60,57 60,57 
3 Filtro de ar - 52046262 1 Pç 138,77 138,77 
4 Pastilha de freio dianteiro - 94770229 1 Jg 652,55 652,55 
5 Pastilha de freio traseiro - 52034685 1 Jg 678,11 678,11 
6 Disco de freio dianteiro - 52088568 1 pç 217,28 217,28 
7 Amortecedores dianteiros - 52054404 1 Pç 580,36 580,36 
8 Amortecedores traseiros - 52054406 1 Pç 585,69 585,69 
TOTAL 3.022,46 

      

TOTAL GERAL ITEM 6.5.2 30.437,45 
5.6.3. VEÍCULOS DA MARCA RENAULT 

ITEM 3 
VEÍCULOS DA MARCA RENAULT 
PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 

3.1 25 VEÍCULOS RENAULT MEGANE 

ORDEM 
PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 Filtro de óleo - 7700274177 10 Pç 43,05 430,50 
2 Filtro de combustível - 8200386495 10 Pç 46,00 460,00 
3 Filtro de ar - 8200431051 10 Pç 47,97 479,70 
4 Kit da correia dentada - 7701477014 6 Kit 464,94 2.789,64 
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5 Ki da correia do alternador - 117203694R 6 Pç 402,75 2.416,50 
6 Silencioso traseiro - 8200481873 6 Pç 842,06 5.052,36 
7 Bomba d’água - 210105296R 6 Pç 325,74 1.954,44 
8 Velas de ignição - 7700500155 32 Pç 28,91 925,12 
9 Bobina de ignição - 224333529R 6 Pç 195,29 1.171,74 
10 Pastilha de freio dianteiro - 7701209380 6 Jg 323,93 1.943,58 
11 Pastilha de freio traseiro - 440605839R 6 Jg 220,17 1.321,02 
12 Disco de freio - 7701207829 6 Par 789,64 4.737,84 
13 Palheta do limpador- 7702295605 10 Jg 147,60 1.476,00 
14 Rolamento da roda dianteira - 7701207677 6 Pç 307,89 1.847,34 
15 Batente da suspensão dianteira 8200040073 8 Pç 43,05 344,40 
16 Conjunto de embreagem - 302050901R 6 Pç 487,08 2.922,48 
17 Atuador da embreagem - 306209222R 6 Pç 334,02 2.004,12 
18 Amortecedor dianteiro - 8200663654 6 Pç 353,39 2.120,34 
TOTAL 34.397,12 
      
3.2 01 VEÍCULO RENAULT LOGAN 

ORDEM 
PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 Filtro de óleo - 7700274177  2 Pç 43,05 86,10 
2 Filtro de combustível - 8200386495 2 Pç 46,00 92,00 
3 Filtro de ar - 8200431051 2 Pç 47,97 95,94 
4 Kit da correia dentada - 7701477014 1 Kit 464,94 464,94 
5 Correia do alternador - 8200598964 1 Pç 271,02 271,02 
6 Silencioso traseiro - 8200717720 1 Pç 636,02 636,02 
7 Bomba d’água - 210105296R 1 Pç 325,74 325,74 

ORDEM PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

8 Velas de ignição - 7700500155 4 Pç 28,91 115,64 
9 Bobina de ignição - 224333529R 1 Pç 195,29 195,29 
10 Pastilha de freio dianteiro - 410602192R 1 Jg 204,54 204,54 
11 Pastilha de freio traseiro - 7701205758 1 Jg 353,50 353,50 
12 Disco de freio - 7701206339 2 Par 584,56 1.169,12 
13 Palheta do limpador - 288902888R 2 Jg 50,43 100,86 
14 Rolamento da roda dianteira - 7701207677 2 Pç 307,89 615,78 
15 Conjunto de embreagem - 302054795R 1 Pç 555,60 533,89 
16 Atuador da embreagem - 7700102781 1 Pç 110,70 110,70 
17 Amortecedor dianteiro - 543022474R 1 Pç 312,79 312,79 
TOTAL 5.683,87 
      
3.3 01 VEÍCULO RENAULT FLUENCE ANO 2015 
ORDEM PEÇA / COMPONENTE / QTDE UN. VALOR VALOR 
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SUPRIMENTO UNITÁRIO TOTAL 
1 Filtro de óleo - 7700274177 1 Pç 43,05 43,05 
2 Filtro de combustível - 8200386495 1 Pç 46,00 46,00 
3 Filtro de ar - 8200431051 1 Pç 47,97 47,97 
4 Kit da correia dentada - 7701477014 1 Kit 464,94 464,94 
5 Correia do alternador - 8200821813 1 Pç 97,50 97,50 
6 Silencioso traseiro - 200107936R 1 Pç 1.094,17 1.094,17 
7 Bomba d’água - 210105296R 1 Pç 325,74 325,74 
8 Velas de ignição - 7700500155 4 Pç 28,91 115,64 
9 Bobina de ignição - 224333529R 1 Pç 195,29 195,29 
10 Pastilha de freio dianteiro - 410605961R 1 Jg 420,49 420,49 
11 Pastilha de freio traseiro - 440600295R 1 Jg 361,40 361,40 
12 Disco de freio - 402060010R 2 Par 640,65 1.281,30 
13 Palheta do limpador - 288901987R 1 Pç 104,55 104,55 
14 Rolamento da roda dianteira - 402107049R 2 Pç 399,65 799,30 

15 
Batente da suspensão dianteira - 
543A03661R 1 Pç 326,21 326,21 

16 Amortecedor dianteiro - 543020634R 1 Pç 409,36 409,36 
TOTAL 6.132,91 
      
3.4 02 VEÍCULOS RENAULT MASTER 

ORDEM 
PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 

 UNITÁRIO TOTAL 
1 Filtro do óleo - 7701479124 3 Pç 72,57 217,71 
2 Rolamento roda dianteira - 7701206740 3 Pç 427,78 1.283,34 
3 Filtro do Ar - 7702295409  3 Pç 195,57 586,71 
4 Correia do alternador - 8022833570 3 Pç 120,17 360,51 
5 Kit embreagem - 8201516550 2 Pç 1.728,49 3.456,98 
6 Pastilha de freio dianteiro - 7701207339 2 Jg 461,93 923,86 
TOTAL 6.829,11 
      
TOTAL GERAL ITEM 6.5.3 53.043,01 
 
6.5.4. VEÍCULOS DA MARCA NISSAN 

ITEM 4 
VEÍCULOS DA MARCA NISSAN 
PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 

4.1 01 VEÍCULO FRONTIER 4X4 ANO 2006  

ORDEM PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 Filtro de óleo - 152086S300 1 Pç 158,57 158,57 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018  - 29  
 

 

2 Filtro de combustível - 164008BB0A 1 Pç 210,72 210,72 
3 Filtro de ar - 165466S300 1 Pç 94,50 94,50 
4 Correia do alternador - 117206S302 1 Pç 103,11 103,11 
5 Disco de embreagem - 301006S310 1 Pç 486,50 486,50 
6 Platô de embreagem - 302106S370 1 Pç 667,20 667,20 
7 Atuador da embreagem - 306106S30A 1 Pç 692,83 692,83 
8 Cilindro da embreagem - 306206S310  1 Pç 771,51 771,51 
9 Cilindro roda - 44100VH301 1 Pç 2.050,06 2.050,06 
10 Pastilha do freio dianteiro - 410602S790 1 Jg 389,20 389,20 
11 Amortecedores dianteiros - 561103S126 2 Pç 764,50 1.529,00 
12 Amortecedores traseiros - 562006S300 2 Pç 162,54 325,08 
13 Bomba de água - 210106S300 1 Pç 4.344,13 4.344,13 
TOTAL 11.822,41 
  

4.2 
PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 
01 VEÍCULO X TERRA ANO 2006 

ORDEM PEÇA / COMPONENTE / 
SUPRIMENTO QTDE UN. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

1 Filtro de óleo - 152086S300 1 Pç 158,57 158,57 
2 Filtro de combustível - 164008BB0A 1 Pç 210,72 210,72 
3 Filtro de ar - 165466S300 1 Pç 94,50 94,50 
4 Correia do alternador - 117206S302 1 Pç 103,11 103,11 
5 Disco de embreagem - 301006S310 1 Pç 486,50 486,50 
6 Platô de embreagem - 302106S370 1 Pç 667,20 667,20 
7 Atuador da embreagem - 306106S30A 1 Pç 692,83 692,83 
8 Cilindro da embreagem - 306206S310  1 Pç 771,51 771,51 
9 Cilindro roda - 44100VH301 1 Pç 2.050,06 2.050,06 
10 Pastilha do freio dianteiro - 410602S790 1 Jg 389,20 389,20 
11 Amortecedores dianteiros - 561103S126 2 Pç 764,50 1.529,00 
12 Amortecedores traseiros - 562006S300 2 Pç 162,54 325,08 
13 Bomba de água - 210106S300 1 Pç 4.344,13 4.344,13 
TOTAL 11.822,41 
      
TOTAL GERAL ITEM 6.5.4 23.644,82 
 
7. MODELO DE PLANILHA DE CUSTO ESTIMATIVO - PEÇAS, 
COMPONENTES, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS 
 

ITEM 6.5. 1 
VEÍCULOS DA MARCA FIAT 
PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 

TOTAL DO ITEM 1 (VALOR DE TABELA) 30.670,11 
DESCONTO ESTIMADO ITEM 1 (%) 40,84% 
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TOTAL DO ITEM 15.1 APÓS O DESCONTO 18.144,44 
 

ITEM 6.5.2 
VEÍCULOS DA MARCA GM 
PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 

TOTAL DO ITEM 2  (VALOR DE TABELA) 30.437,45 
DESCONTO ESTIMADO ITEM 2 (%) 43,89% 
TOTAL DO ITEM15.2 APÓS O DESCONTO 17.078,45 

 

ITEM 6.5.3 
VEÍCULOS DA MARCA RENAULT 
PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 

TOTAL DO ITEM 3 (VALOR DE TABELA) 53.043,01 
DESCONTO ESTIMADO ITEM 2 (%) 22,50% 
TOTAL DO ITEM 15.3 APÓS O DESCONTO 41.108,33 

 

ITEM 6.5.4 
VEÍCULOS DA MARCA NISSAN 
PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 

TOTAL DO ITEM 4 (VALOR DE TABELA) 23.644,82 
DESCONTO ESTIMADO ITEM 4 (%) 28,20% 
TOTAL DOS ITENS APÓS O DESCONTO 16.976,98 

 
8. PROPOSTA 
 
8.1 As proponentes deverão apresentar proposta na qual deverá constar o preço e 
desconto, a informação técnica, a marca e modelo, obedecidas as especificações e 
catálogos do fabricante; 
 
8.2 Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos decorrentes da 
contratação, tais como: mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, tributos, fretes, 
tarifas, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do fornecimento na 
forma prevista neste Edital; 
 
8.3 As peças constantes desta contratação deverão ser genuínas.  
   
9. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  
 
9.1. Os itens solicitados pela SJDF deverão ser entregues em local e horário indicados 
pelo Núcleo de Segurança e Inteligência – NUINT,  até as 18 (dezoito) horas do dia útil 
subsequente ao do recebimento da ordem de fornecimento de peças. 
 
9.2. O prazo estabelecido no subitem anterior poderá ser prorrogado, caso o objeto 
deste Termo de Referência não esteja disponível no mercado do Distrito Federal, 
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condicionada à comprovação da indisponibilidade por intermédio de carta emitida por 
concessionária autorizada da montadora da respectiva marca ou, se necessário, mediante 
pesquisa realizada pela SJDF. 
 
9.3. O local de entrega será o Setor de Manutenção e Conservação de Veículos - 
SETCOV, localizado no Setor de Garagens Oficiais Norte - SGON, Quadra 2, Lotes 
30/40, Asa Norte, Brasília/DF. 
 
10. DA GARANTIA 
 
10.1. A empresa contratada deverá oferecer garantia mínima de 180 (cento e oitenta) 
dias para as peças, componentes, suprimentos e acessórios fornecidos, ou aquela 
estabelecida pelo fabricante, se maior, a contar da data da entrega, registrada na ordem de 
fornecimento correspondente. 
 
11. DO RECEBIMENTO 
 
11.1 O objeto contratado será recebido: 
 
11.2 Provisoriamente, no ato da entrega pelo fornecedor, juntamente com a nota fiscal, 
para efeito de verificação da conformidade do objeto com as especificações constantes no 
presente Termo de Referência; 
 
11.3 Constatado após o recebimento provisório alguma inconformidade do objeto 
contratado ou falha na execução, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 03 (três) dias 
uteis para substituir  a pendência ou falha detectada, sem ônus para a contratante.  
 
11.4 Definitivamente, em até 20 (vinte) dias úteis, quando ocorrer o encerramento do 
contrato e finalização do fornecimento do objeto contratado. 
 
11.5 O recebimento provisório habilitará a realização do pagamento conforme nota 
fiscal referente ao item entregue. 
 
12. OBRIGAÇÃO DAS PARTES – DA CONTRATANTE.   
 
12.1. Designar servidor ou comissão para o acompanhamento da execução do contrato. 
 
12.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, 
relacionados com o objeto pactuado. 
 
12.3. Embargar, estipulando prazo para a substituição, o recebimento provisório do 
objeto, apontando as razões da sua desconformidade quanto a defeitos ou discordância 
com as especificações contidas neste Termo de Referência, no(s) catálogo(s) fornecido(s) 
pela(s) montadora(s), no instrumento convocatório ou na proposta apresentada. 
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12.4. Comunicar, por escrito, à contratada qualquer irregularidade verificada durante a 
execução do contrato. 
 
12.5. Emitir as ordens de fornecimento de peças numeradas e com as informações 
necessárias à identificação da(s) peça(s) ou componente(s) a ser(em) entregue(s) pela 
contratada, assinadas pelo responsável pelo SETCOV. 
 
13. OBRIGAÇÃO DAS PARTES – DA CONTRATADA.  
 
13.1. Fornecer à contratante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da assinatura do 
contrato, sem custo à CONTRATANTE, por meio de mídia eletrônica (CD-ROM, web 
site, catálogo digital e outros), catálogo(s) e tabelas de preço(s) de peças e componentes 
da(s) montadora(s), vigente(s) na data da assinatura do contrato. 
 
13.2. Sempre que houver alteração da(s) tabela(s) de preços da(s) montadora(s), um 
novo CD-ROM, web site, catálogo digital ou outros, deverá ser entregue à contratante, 
contendo o(s) catálogo(s) e a(s) tabela(s) de preços de peças e componentes atualizados. 
 
13.3 A falta de apresentação da(s) nova(s) tabela(s) implicará o pagamento das peças e 
componentes pela contratante com base nos preços constantes da nota fiscal ou da(s) 
tabela(s) da(s) montadora(s) imediatamente anterior à alteração. 
 
13.4. O CD-ROM, web site, catálogo digital ou outro deverá ser encaminhado à 
CONTRATANTE mediante ofício/carta, informando a data do início de vigência do(s) 
novo(s) catálogo(s)/tabela(s) de preços, para que seja juntado(a) aos autos do respectivo 
processo administrativo. 
 
13.5. O desconto sobre os preços de tabela de peças das respectivas montadoras de 
veículos permanecerá fixo. 
 
13.6. Fornecer o objeto deste Termo de Referência somente quando solicitado pelo 
SETCOV, mediante ordem de serviço por este expedida, devendo os componentes, 
suprimentos e acessórios ter seus valores expressos em reais, com base nas tabelas dos 
fabricantes dos veículos de cada marca, após o desconto pactuado. 
 
13.7. Fornecer peças genuínas, salvo situações excepcionais, devidamente comprovada à 
inexistência da peça genuína solicitada. 
 
13.7.1 Havendo a comprovação da inexistência da peça genuína a contratada poderá 
fornecer peças originais.  
 
13.7.1.1 para fins deste termo de referencia e contrato peças originais são aquelas que se 
apresentam como substitutas das peças genuínas. Embora caracterizadas pela sua 
adequação ou intercambialidade, podem ou não apresentar as mesmas especificações 
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técnicas ou a mesma qualidade da peça genuína e terão a qualidade atestada formalmente 
pela equipe técnica desta Seccional (SETCOV). 
 
13.7.1.2 - Tal procedimento previsto no item 13.7.1 além da prévia e expressa autorização 
emitida pela comissão de fiscalização/gestão deste contrato, deverá ocorrer mediante 
apresentação de 03 orçamentos em papel timbrado dos fornecedores consultados com a 
devida comprovação de origem.  
 
13.7.1.3 - O valor pago pela contratada será o valor médio entre o menor e o maior valor 
da peça original. 
 
13.7.1.3.1 - o valor máximo da peça original não poderá ser superior ao valor referenciado 
da tabela de peça genuína.  
 
13.7.1.3.2 - para o pagamento da peça original será utilizado o desconto previsto para a 
peça genuína, no entanto, considerando-se o valor médio da peça original entregue pelo 
contratado. 
 
13.7.1.3.3 - O contratado deverá,  sempre que solicitado pelo contratante, apresentar a nota 
fiscal para demonstrar a origem da peça original entregue. 
 
13.8. - Conceder os descontos ofertados na proposta sobre os preços de tabelas vigentes 
de peças e componentes das respectivas montadoras. 
 
13.9. - Comunicar qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos 
solicitados. 
 
13.10. - Arcar com o ônus decorrente de eventuais danos causados, direta ou 
indiretamente, à contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do contrato. 
 
13.11. - Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de 
Referência, quando verificados vícios, defeitos ou incorreções. 
 
13.12. - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
13.13. Apresentar, sempre que solicitados, documentos que comprovem a procedência das 
peças, componentes, suprimentos e acessórios destinados à substituição. 
 
13.14. Fornecer outras peças necessárias, ainda que não relacionada, da mesma 
montadora a qual foi contratada, sob as mesmas condições previstas neste Termo de 
Referência. 
 
13.15. Manter em estoque número de peças, componentes, suprimentos e acessórios 
sobressalentes em quantidade suficiente ao atendimento da demanda da contratante. 
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13.16. Substituir, dentro do prazo de garantia, em até 3 (três) dias úteis, contado do 
recebimento de comunicação nesse sentido, o objeto entregue e aceito, quando nele forem 
constatados vícios, incorreções ou defeitos, perceptíveis apenas quando da utilização do(s) 
veículo(s). 
 
14. CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE. 
 
14.1 A contratada deverá seguir o disposto no artigo 32 da Lei n° 12.305/2010,  que 
trata das embalagens dos produtos, os quais devem ser fabricadas com materiais que 
propiciem a sua reutilização ou a reciclagem, devendo-se assegurar que sejam restritas em 
volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização dos 
produtos, projetadas de maneira que a sua reutilização seja tecnicamente viável e 
compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm, ou recicladas, se a 
reutilização não for possível;  
 
14.2 O cumprimento do critério adotado no item anterior será verificado no momento 
do recebimento do objeto, podendo o contratante devolver o objeto contratado para o 
devido acondicionamento; 
 
15. PAGAMENTO 
 
15.1 Após o recebimento provisório do objeto pelo setor responsável pela manutenção 
veicular será realizado o aferimento da qualidade do objeto e a nota fiscal será atestada e 
encaminhada para pagamento. Este pagamento se dará em até 10 (dez) dias úteis a contar 
do recebimento provisório. 
 
16. DAS PENALIDADES 
 
16.1. Fica estipulado o percentual de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento), por dia útil, 
calculado sobre o valor da nota fiscal relativa ao mês de fornecimento, a título de multa de 
mora, quando houver atraso na entrega de item(ens) ou necessidade de substituição de 
mercadoria. A multa é limitada a 20 (vinte) dias úteis, conforme o caso, sendo esta a data-
limite para o cumprimento da obrigação, independentemente de notificação. 
 
16.2. Pela inexecução parcial da obrigação, a contratante aplicará multa de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor global contratato, sendo-lhe facultado, ainda, rescindir o contrato 
e aplicar as sanções previstas nos incisos I e  III do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
16.3 Tendo em vista a necessidade do fornecimento do objeto para as atividades de 
transporte da contratante, será considerada inexecução total da obrigação, o atraso na 
entrega do objeto previsto no TR, em prazo superior a 20 (vinte) dias úteis, sem 
aquiescência da administração. 
 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018  - 35  
 

 

16.4 Constatada a inexecução total, será aplicada multa de 10 % (dez por cento) sobre o 
valor global contratado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis (suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos e ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública) nos termos dos incisos I,III e IV do art. 87 da lei 8.666/93. 
 
16.5 Caso a contratada não possa cumprir o(s) prazos estipulado(s) neste documento, 
deverá apresentar justificativa por escrito até o vencimento destes, ficando a critério da 
contratante a sua aceitação. 
 
16.6 A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada e protocolada na Secretaria 
Administrativa – SECAD. 
 
17. DO VALOR ESTIMATIVO 
 
17.1 O valor total de tabela das peças é de R$ 137.795,39 (cento e trinta e sete mil, 
setecentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), após a aplicação do desconto 
total de R$ 44.487,19 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezenove 
centavos), restou o preço total estimado da licitação em R$ 93.308,20 (noventa e três mil, 
trezentos e oito reais e vinte centavos). 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. O critério para declaração da vencedora de cada subitem da PLANILHA DE 
CUSTO ESTIMATIVO deste Termo de Referência será o do maior percentual de 
desconto concedido sobre os valores das peças e componentes de reposição constantes das 
tabelas de veículos deste Termo de Referência. 
 
18.2. Os percentuais de descontos deverão ser mantidos durante todo o período 
contratual. 
 
18.3. Para efeito de julgamento, não será aceita em nenhuma hipótese oferta de valores 
que não sejam os constantes das tabelas, sobre os quais incidirá o percentual de desconto. 
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ANEXO II DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018 
 
 
 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Cidade: UF: CEP: 

Fone: Fax: 

 
ITEM 1 VEÍCULOS DA MARCA FIAT 

TOTAL DO ITEM  
VALOR ESTIMATIVO PARA O ITEM - RELAÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE 

REPOSIÇÃO - (R$) R$  

PERCENTUAL DE DESCONTO PARA O ITEM 1 (%)  
TOTAL DO ITEM APÓS O DESCONTO (R$):  

Total do Item 1 com desconto por extenso: 
 
 

 

 
 

ITEM 2 VEÍCULOS DA MARCA GENERAL MOTORS 

TOTAL DO ITEM  
VALOR ESTIMATIVO PARA O ITEM - RELAÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE 

REPOSIÇÃO - (R$) R$  

PERCENTUAL DE DESCONTO PARA O ITEM 2 (%)  
TOTAL DO ITEM APÓS O DESCONTO (R$):  

Total do Item 2 com desconto por extenso: 
 
 

 

 
 

ITEM 3 VEÍCULOS DA MARCA RENAULT 

TOTAL DO ITEM  
VALOR ESTIMATIVO PARA O ITEM - RELAÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE 

REPOSIÇÃO - (R$) R$  

PERCENTUAL DE DESCONTO PARA O ITEM 3 (%)  
TOTAL DO ITEM APÓS O DESCONTO (R$):  

Total do Item 3 com desconto por extenso: 
 
 

 

 
 

ITEM 4 VEÍCULOS DA MARCA NISSAN 

TOTAL DO ITEM  
VALOR ESTIMATIVO PARA O ITEM - RELAÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE 

REPOSIÇÃO - (R$) R$  

PERCENTUAL DE DESCONTO PARA O ITEM 4 (%)  
TOTAL DO ITEM APÓS O DESCONTO (R$):  

Total do Item 4 com desconto por extenso: 
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PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

GARANTIA: 

 

BANCO (COD.): 
 

AGÊNCIA (CÓD.): CONTA-CORRENTE: 

PRAZO DE ENTREGA:  

Conforme disposto na Cláusula .... da Minuta de Contrato. 

 

 
 
Carimbo padronizado do CNPJ: 

 
 
 
 
 

    
Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições do Edital referente ao Pregão 
Eletrônico   /201.... 
 

Brasília,    de                    de  201..... 
 
________________________________ 

                                                                                    Assinatura do responsável pela empresa 
 
 
Observações:  
 
Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros e outros que se fizerem necessários (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e 
outros que se fizerem necessários.  



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018  - 38  
 

 

ANEXO III DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

 
Em cumprimento à orientação do Tribunal de Contas da União – Acórdão 1.793/2011 – 
Plenário, declaro que não há no quadro societário desta empresa servidor vinculado à 
Seção Judiciária de Primeiro Grau no Distrito Federal. 
 
 

Cidade-Estado,      de     de  2018. 
 
 
 
 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
NOME DA EMPRESA 

CNPJ 
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ANEXO IV DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018 
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

 
 
 

CONTRATO SJ/DF Nº. ............./................ 

 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS QUE FAZEM ENTRE SI A 

UNIÃO/JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO DISTRITO FEDERAL E A 

EMPRESA ............................ 

 

 

Na data da assinatura eletrônica deste Instrumento, de um lado a UNIÃO, por intermédio 

da Justiça Federal de 1º Grau no Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF nº 

05.456.457/0001-29, com sede no SAS Qd. 02, lote 5/B, Bl. G, neste ato representada pela 

Juíza Federal Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do Foro, denominada 

CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ............................., inscrita no CNPJ/MF nº 

......................, estabelecida na .........................., CEP: ......................, neste ato 

representada por ......................., RG nº .................., e CPF nº ........................., denominada 

CONTRATADA, celebram o presente Contrato decorrente do Processo Eletrônico nº 

0007865-57.2017.4.01.8005 e Pregão Eletrônico nº ......................, ficando as partes 

sujeitas às disposições da Lei 10.520, de 17/07/2002, Lei nº 8.666, de 21/06/93, e 

alterações, e às seguintes cláusulas: 

 

    

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

 O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de peças, 
componentes, suprimentos e acessórios genuínos para os veículos pertencentes à frota 
desta CONTRATANTE durante o exercício de 2018, cuja instalação deverá ser feita pelos 



 

 

mecânicos da CONTRATANTE, conforme Planilhas constantes dos ANEXOS I e II deste 
Contrato. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso da CONTRATANTE adquirir ou 
receber novos veículos, das mesmas marcas dos veículos relacionados no ANEXO I, 
estes, após comunicação formal à CONTRATADA, passarão a fazer parte do 
Contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Para efeito deste Contrato, a CONTRATADA 

deverá obedecer à definição de peças genuínas, adotada pelo Centro de 
Experimentação e Segurança Viária – CESVI BRASIL e pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Autopeças – ANFAPE, qual seja: “peças de reposição que seguem 
as mesmas especificações e características técnicas exigidas para a peça utilizada na 
linha de montagem do veículo. Elas são apresentadas exclusivamente na embalagem da 
marca.” 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

São obrigações da CONTRATANTE: 

 

1) designar servidor ou comissão para o acompanhamento e fiscalização da 

execução do Contrato; 

 

2) prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela 

CONTRATADA, relacionadas com o objeto do Contrato; 

 
3)  embargar, estipulando o prazo para a substituição, o recebimento provisório 

do objeto, apontando as razões da sua desconformidade quanto a defeitos ou discordância 

com as especificações contidas neste Contrato,  no(s) catálogo(s) fornecido(s) pela(s) 

montadora(s), no instrumento convocatório ou na proposta apresentada. 

 
4)  comunicar, por escrito, à CONTRATADA qualquer irregularidade 

verificada durante a prestação do serviço; 

  

  3) emitir as ordens de fornecimento de peças numeradas, contendo as 

informações necessárias à identificação da(s) peça(s) ou componente(s) a ser(em) 



 

 

entregue(s) pela CONTRATADA, assinadas pelo responsável pelo Setor de Manutenção e 

Conservação de Veículos – SETCOV. 

 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

 

1) fornecer à CONTRATANTE, sem custo a esta, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado da assinatura do Contrato, por meio de mídia eletrônica de dados (CD-
ROM, web site, catálogo digital e outros), catálogo(s) e tabela(s) de preços de peças e 
componentes da(s) montadora(s), vigente(s) na data da assinatura do Contrato; 

 
 1.1) sempre que houver alteração da(s) tabela(s) de preços da(s) 

montadora(s), um novo CD-ROM, web site, catálogo digital e outros, deverá ser entregue 
à CONTRATANTE, contendo o(s) catálogo(s) e a(s) tabela(s) de preços de peças e 
componentes atualizados; 

 1.2) a não apresentação da(s) nova(s) tabela(s) implicará no pagamento, 
pela CONTRATANTE, das peças e componentes fornecidos, tendo por base os preços 
constantes da nota fiscal ou da(s) tabela(s) da(s) montadora(s) imediatamente anterior à 
alteração; 

 1.3) o CD-ROM, web site, catálogo digital e outros deverá ser encaminhado 
à CONTRATANTE mediante ofício/carta, informando a data do início de vigência do(s) 
novo(s) catálogo(s)/tabela(s) de preços, para que seja juntado(a) aos autos do respectivo 
Processo Administrativo; 

 1.4) o desconto sobre o preço de tabela de peças da(s) respectiva(s) 
montadora(s) de veículos, permanecerá fixo durante todo o período contratual;  

 
2) fornecer o objeto contratado somente quando solicitado pelo Setor de 

Manutenção e Conservação de Veículos – SETCOV,  mediante emissão de ordens de 
fornecimento de peças, componentes, suprimentos e acessórios, cujos preços deverão ser 
em reais, tendo como base a tabela do fabricante dos veículos de cada marca, após o 
desconto pactuado; 

 
3) fornecer peças genuínas, salvo situações excepcionais, devidamente 

comprovada a inexistência da peça genuína solicitada; 
 
 3.1) havendo a comprovação da inexistência da peça genuína solicitada, a 

CONTRATADA poderá fornecer peças originais; 
 3.2) o procedimento previsto no subitem 3.1 além de prévia e expressa 

autorização emitida pela comissão de fiscalização/gestão deste Contrato, deverá ocorrer 
mediante apresentação de 03 orçamentos em papel timbrado dos fornecedores consultados 
com a devida comprovação de origem; 



 

 

 3.3) para efeito dos subitens acima, entende-se como peças originais 
“aquelas que se apresentam como substitutas das peças genuínas. Embora caracterizadas 
pela sua adequação ou intercambialidade, podem ou não apresentar as mesmas 
especificações técnicas ou a mesma qualidade da peça genuína e terão a qualidade atestada 
formalmente pela equipe técnica do Setor de Manutenção e Conservação de Veículos – 
SETCOV da CONTRATANTE; 

 3.4) o valor a ser pago pela CONTRATADA será o valor médio entre o 
menor e o maior valor da peça original; 

 3.5) o valor máximo da peça original não poderá ser superior ao valor 
referenciado da tabela de peça genuína; 

 3.6) para o pagamento da peça original será utilizado o desconto previsto 
para a peça genuína, no entanto, considerando-se o valor médio da peça original entregue 
pela CONTRATADA; 

 3.7) a CONTRATADA deverá, sempre que solicitado pela 
CONTRATANTE, apresentar a nota fiscal para demonstrar a origem da peça original 
entregue; 

  
4) conceder o(s) desconto(s) ofertado(s) na proposta, sobre o preço de tabela 

vigente de peças e componentes, conforme a seguir: 

 

  4.1) item 1 – % (..........); 

  4.2) item 2 – % (..........); 

  4.3) item 3 – % (..........); 

  4.4) item 4 – % (..........). 

 

    

5) prestar garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias, para peças, 

componentes, suprimentos e acessórios fornecidos, ou aquela estabelecida pelo fabricante, 

caso seja maior, a contar da data da entrega, registrada na ordem de fornecimento 

correspondente, ainda que findada a vigência do Contrato; 

 

6) comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos solicitados; 

 

7) arcar com os ônus decorrentes de eventuais danos causados, direta ou 

indiretamente, à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do 

Contrato; 

 



 

 

8) substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, 

quando verificados vícios, defeitos ou incorreções;  

 

9) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

 

10) apresentar, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, documentos que 

comprovem a procedência das peças, componentes, suprimentos e acessórios destinados à 

substituição; 

 

   11) fornecer outras peças necessárias, da mesma montadora, ainda que não 

relacionadas, nas mesmas condições previstas neste Contrato; 

 

       12) manter em estoque um número de peças, componentes, suprimentos e 

acessórios sobressalentes, em quantidade suficiente ao atendimento da demanda da 

CONTRATANTE; 

 

  13) substituir, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado do recebimento de 

comunicação nesse sentido, e desde que dentro do prazo de garantia, o objeto entregue e 

aceito, quando nele forem constatados vícios, incorreções ou defeitos, perceptíveis apenas 

quando da utilização do(s) veículo(s); 

 

14) apresentar, quando solicitada pela Administração, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data da notificação, original ou cópia autenticada da documentação 

abaixo relacionada: 

 14.1) 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; 

14.2) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 



 

 

 14.3) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional; 

 14.4) Certidão Negativa de Tributos para com o Governo do Distrito Federal, 

expedida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal, caso 

seja a CONTRATADA domiciliada nesta capital, ou equivalente, para o Estado e 

Município, no caso de a Contratada ser domiciliada em outra localidade, na forma da lei;  

 14.5) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela CEF (Caixa 

Econômica Federal); 

 14.6) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal, ou documento equivalente, em se tratando de  Contratada 

domiciliada em outra localidade; 

 14.7) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela 

Justiça do  Trabalho; 

 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente vedado à CONTRATADA 

subcontratar, transferir ou ceder a terceiros as obrigações resultantes da execução do 

contrato, sob pena de incursão nas sanções previstas nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993, alterada pelas leis 8.883, de 08 de junho de 1994, e 9.648, de 27 de 

maio de 1998. 

 

 PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização da CONTRATANTE não exclui a 

responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de realizar os procedimentos 

necessários à perfeita execução do contrato.  

 

  

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E 

FISCAIS 



 

 

 São ainda obrigações da CONTRATADA: 

 1) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

do fornecimento dos gêneros objeto deste Contrato, tais como: salários, seguros de 

acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e 

outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 2) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, uma vez que os seus empregados não manterão qualquer vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE; 

 3) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão 

com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

 4) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionadas aos serviços contratados; 

 5) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 

deste Contrato; 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência 

aos encargos estabelecidos nesta cláusula não transfere à Administração da 

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 

deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS CRITÉRIOS DE SUTENTABILIDADE 

 

A CONTRATADA deverá seguir o disposto no artigo 32 da Lei nº 12.350/2010, 

que trata das embalagens dos produtos, as quais devem ser fabricadas com materiais que 



 

 

propiciem a sua reutilização ou a reciclagem, devendo-se assegurar que sejam restritas em 

volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização dos 

produtos, projetadas de maneira que a sua reutilização seja tecnicamente viável e 

compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm, ou recicladas, se a 

reutilização não for possível. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O cumprimento do critério adotado nesta cláusula 

será verificado no momento do recebimento do objeto, podendo a CONTRATANTE 

devolver o objeto contratado para o devido acondicionamento. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

A CONTRATADA deverá obedecer, para a execução do objeto deste Contrato, 

aos seguintes prazos: 

 

1) entregar os objetos solicitados na sala do Setor de Manutenção e Conservação 

de Veículos - SETCOV, localizado no Setor de Garagens Oficiais Norte – SGON, Quadra 

2, Lotes 30/40, Asa Norte, Brasília/DF, até as 18 (dezoito) horas do dia útil subseqüente 

ao do recebimento da ordem de fornecimento de peças, ou em local e horário indicados 

pela CONTRATANTE; 

 

2) o prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado pela 

CONTRATANTE caso os itens não estejam disponíveis no mercado do Distrito Federal, 

condicionada à comprovação da indisponibilidade por intermédio de carta emitida por 

concessionária autorizada da montadora da respectiva marca ou, se necessário, mediante 

pesquisa realizada pela CONTRATANTE; 

 

 



 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA deverá substituir/refazer, 

obrigatoriamente, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado do recebimento da comunicação 

emitida pela CONTRATANTE, o objeto entregue e aceito, comprovada a existência de 

vícios, incorreções ou defeitos, perceptíveis apenas quando da utilização do(s) veículo(s), 

desde que dentro do prazo de garantia das peças, componentes, suprimentos e acessórios, 

conforme item 13 da Cláusula Terceira; 

 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A execução do presente Contrato correrá à conta de recursos específicos 
consignados no orçamento da Justiça Federal de Primeiro Grau, para o exercício de 2018, 
no programa de trabalho e elemento de despesa próprios, conforme as normas legais e 
regulamentares. Será emitida nota de empenho tão logo seja aprovada Lei Orçamentária e 
estejam os recursos devidamente disponibilizados no Sistema SIAFI, sendo então 
formalizado apostilamento para fazer constar do Contrato o referido empenho. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

 

 O preço estimado global do Contrato é de R$ ........... (...............................), sendo 

que os descontos ofertados pela CONTRATADA sobre as tabelas das montadoras 

encontram-se discriminados no Anexo II deste instrumento. 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços contratuais inicialmente vigentes tomarão 

por base a tabela de preços no varejo praticados pela montadora, à época da assinatura do 

Contrato, devendo destes serem deduzidos os descontos oferecidos pela CONTRATADA, 

para efeito de emissão da nota fiscal. 

 

 

 CLÁUSULA NONA — DO REAJUSTE 

 



 

 

 Os preços serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na alínea “d”, do 

inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações. 

 

 PARÁGRAFO ÚNICO – Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro a 

que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do 

Contrato, serão objeto de preclusão com o encerramento do Contrato. 

 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

 

O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura eletrônica até 

31.12.2018, conforme disposto no art. 57, caput, da Lei 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO 

 

A execução deste Contrato reger-se-á pelo Capítulo III - Seção IV - Da Execução 

dos Contratos, da Lei nº 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Administração designará uma Comissão, para 

acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato e para receber o objeto decorrente da 

presente contratação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A inexecução total ou parcial do Contrato 

ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais previstas em Lei, conforme 

disposto nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, reconhecendo desde já a CONTRATADA 

os direitos da Administração previstos no art. 55, inciso IX da referida Lei. 

 

 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ENTREGA E DO 

RECEBIMENTO  

 

As notas fiscais deverão vir acompanhadas das ordens de fornecimento emitidas 

pela CONTRATANTE, devendo ser entregues a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês 

subseqüente ao do fornecimento das peças e serão recebidas da seguinte forma: 

 

a) provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da nota fiscal, para verificação da conformidade do objeto e aferição 

do direito ao pagamento; 

b) definitivamente, em até 20 (vinte) dias úteis, quando ocorrer o encerramento do 

Contrato e finalização do fornecimento do objeto contratado. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constatado, após o recebimento provisório, 

alguma inconformidade do objeto contratado ou falha na execução, a CONTRATADA 

terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para substituir a pendência ou falha detectada, 

sem ônus para a CONTRATANTE;  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os documentos fiscais deverão discriminar as 

peças e os componentes fornecidos, indicando os códigos constantes dos catálogos e 

respectivos valores, assim como destacar os abatimentos previstos no item 4 da Cláusula 

Terceira;  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O embargo do recebimento provisório do objeto 

não implicará dilação do prazo de entrega e nem servirá de base para justificar qualquer 

atraso, não acarretando ônus para a CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Caso seja embargado o recebimento definitivo do 

objeto e não providenciada a correção da disfunção verificada, no prazo estabelecido na 

notificação de embargo, a contagem do prazo para aplicação de multa de mora iniciar-se-á 

ao final daquele prazo. 



 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO  

 

 O pagamento será efetuado mediante crédito bancário em conta-corrente da 

CONTRATADA, devendo o documento fiscal vir acompanhado do Certificado de 

Regularidade do FGTS, da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 

Federais e Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho, todos válidos na data do efetivo pagamento. 

 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento dar-se-á no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, a contar do recebimento provisório. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO – Para comprovação da regularidade fiscal, os 

documentos citados no “caput” desta cláusula, com exceção da CNDT, poderão ser 

substituídos pelo Relatório SIASG/SICAF, que será acostado aos autos do processo de 

pagamento pela CONTRATANTE, por ocasião da verificação da nota fiscal. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO - Além da documentação citada no caput desta 

cláusula, deverá ser apresentada, juntamente com o primeiro documento fiscal 

encaminhado à CONTRATANTE para pagamento, documento comprobatório de opção 

pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 

pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, na forma prevista 

e regulamentada. 

 PARÁGRAFO QUARTO - A emissão antecipada do documento fiscal não 

implicará adiantamento para o pagamento da obrigação e qualquer ônus porventura 

decorrente dessa antecipação constituirá encargo da CONTRATADA. 

 PARÁGRAFO QUINTO - Havendo erro da nota fiscal, inconsistência dos 

documentos apresentados ou a ocorrência de problemas de responsabilidade da 

CONTRATADA que impeçam a liquidação da despesa, será comunicada a irregularidade, 



 

 

ficando o pagamento pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. 

Nessa hipótese, o novo prazo para o pagamento será contado a partir da regularização da 

situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E MULTAS 

CONTRATUAIS 

 

A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o 

estabelecido na Seção II do Capítulo IV - Das Sanções Administrativas e da Tutela 

Judicial, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica estipulado o percentual de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento), por dia útil, calculado sobre o valor da nota fiscal relativa ao mês 

de fornecimento, a título de multa de mora, quando houver atraso na entrega de item(ens) 

ou necessidade de substituição de mercadoria, limitada a 20 (vinte) dias úteis, sendo esta a 

data-limite para o cumprimento da obrigação, independentemente de notificação pela 

CONTRATANTE; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica estipulado o percentual de 0,1% (zero 

vírgula um por cento), por dia útil, calculado sobre o valor global do Contrato, a título de 

multa de mora, por demais descumprimentos de obrigação contratual, limitado a 20 (vinte) 

dias úteis, independentemente de notificação; 

 

 PARÁGRAFO TERCEIRO — Pela inexecução parcial da obrigação, a 

Administração aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global contratado, 

sendo-lhe facultado ainda, rescindir o Contrato e aplicar as sanções previstas nos incisos I 

e III do art.87 da Lei n° 8666/93; 

 

 PARÁGRAFO QUARTO – Pela inexecução total da obrigação a Administração 

rescindirá o Contrato, e aplicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global 



 

 

contratado, sendo-lhe facultado ainda, aplicar as sanções previstas nos incisos I, III e IV 

do art.87 da Lei n° 8666/93; 

 

 PARÁGRAFO QUINTO – Tendo em vista a necessidade do fornecimento do 

objeto para as atividades de transporte da CONTRATANTE, será considerada inexecução 

total da obrigação, o atraso na entrega do objeto previsto neste CONTRATO, em prazo 

superior a 20 (vinte) dias úteis, sem aquiescência da administração; 

 

PARÁGRAFO SEXTO — Caso a CONTRATADA não possa cumprir o (s) 

prazo (s) estipulado (s) para a execução total ou parcial do objeto deverá apresentar 

justificativa por escrito, nos casos previstos nos incisos II e V do parágrafo primeiro do 

art. 57 da Lei 8.666/93, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério 

da CONTRATANTE a sua aceitação; 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A solicitação de prorrogação de prazo para entrega do 

objeto deverá ser encaminha e protocolada na Secretaria Administrativa – SECAD; 

 

PARÁGRAFO OITAVO — Vencido (s) o (s) prazo (s) citados nos Parágrafos 

anteriores, a CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA, comunicando-a da data-

limite para sanar a pendência. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe 

aplicada a sanção de que trata o Parágrafo seguinte, sem prejuízo das multas 

previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula; 

 

 PARÁGRAFO NONO — As multas devidas e/ou os prejuízos causados à 

CONTRATANTE pela CONTRATADA serão deduzidos dos valores a serem pagos, 

recolhidos à conta específica da Justiça Federal de 1° Grau/Seção Judiciária do Distrito 

Federal ou, ainda, cobrados judicialmente, nesta ordem; 

 

 PARÁGRAFO DÉCIMO – Caso a CONTRATADA não tenha valores a receber 

da CONTRATANTE, terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, após a notificação oficial, para o 

recolhimento da multa na forma estabelecida no Parágrafo anterior; 

 



 

 

 PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO — A aplicação de multas, bem como a 

rescisão do Contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as 

demais sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

 

 PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO — A aplicação de quaisquer das sanções 

relacionadas neste contrato será precedida de processo administrativo, mediante o qual se 

garantirá a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo de outras sanções previstas no art. 

87 da Lei n° 8.666/93; 

 

 PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – A CONTRATANTE poderá promover 

o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

A rescisão das obrigações decorrentes do presente instrumento processar-se-á de acordo 

com o que estabelece a Lei nº 8.666/93, em seus artigos 77,78, 79 e 80. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei 

8.666/93. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos intempestivos não serão levados em 

consideração. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

Quaisquer alterações no presente Contrato somente poderão ser realizadas 

mediante termo aditivo formalizado entre as partes, ou mediante simples apostilamento, 



 

 

conforme o caso, de acordo com o que estabelece o art.65, parágrafo oitavo da Lei n° 

8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

 

O presente Contrato deverá ser publicado na forma de extrato no Diário Oficial 

da União, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

 

Para dirimir questões oriundas do presente Contrato, fica eleito o Foro do 

Distrito Federal. 

 

 
Kátia Balbino de Carvalho Ferreira 

Juíza Federal Diretora do Foro 
CONTRATANTE 

 
 

 
........................................................... 

Representante Legal 
CONTRATADA 



 

 

ANEXO I DO CONTRATO SJ/DF Nº               

 

 

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

ITEM MARCA QUANTIDADE 

01 FIAT 08 

02 GENERAL MOTORS 10 

03 RENAULT 33 

04 NISSAN 2 

TOTAL 53 

 

 

1 – ITEM 1 – VEÍCULOS FIAT 

 

OR. 

VEÍCULOS 

MODELO 
CARACTERÍSTICAS 

 BÁSICAS 
COMB. ANO/MOD. PLACA 

01 Siena HLX 1.8 Flex Flex. 2004/2005 JFP-8316 
02 Siena HLX 1.8 Flex Flex. 2004/2005 JFP-8326 
03 Siena HLX 1.8 Flex Flex. 2004/2005 JFP-8336 
04 Siena HLX 1.8 Flex Flex. 2005/2006 JKH-0331 
05 Siena HLX 1.8 Flex Flex. 2005/2006 JKH-6351 
06 Fiorino 1.4 Flex. 2015/2015 PAC-6497 
07 Ducato Cargo 2.8 Diesel 2004/2004 JKH-6886 
08 Pálio Weekend 1.4 Flex 2010/2010 JJU-1331 

 

 

2 – ITEM 2 – VEÍCULOS GENERAL MOTORS 

 

 

OR. 

VEÍCULOS 

MODELO 
CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 
COMB. ANO/MOD. PLACA 

01 Omega  CD Gasolina 2000/2000 JFP-4683 



 

 

OR. 

VEÍCULOS 

MODELO 
CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 
COMB. ANO/MOD. PLACA 

02 C 20 4.1 MPFI Gasolina 1996/1996 JFO-4272 
03 Corsa Sedan 1.8 Flex. 2004/2004 JFP-6866 
04 Corsa Sedan 1.8 Flex. 2004/2004 JFP-6846 
05 Corsa Sedan Premium 1.8 Flex. 2004/2004 JFQ-2565 
06 Corsa Sedan Premium 1.8 Flex. 2004/2004 JFQ-2585 
07 Corsa Sedan Premium 1.8 Flex. 2004/2004 JFQ-2595 
08 Corsa Sedan Premium 1.8 Flex. 2004/2004 JFQ-2875 
09 S10 Executive 2.8 4x4 Diesel 2007/2008 HDE3010 
10 Trailblazer 3.6 LTZ Gasolina 2014/2015 OVS-7931 

 

3 – ITEM 3 – VEÍCULOS RENAULT 

 

OR. 

VEÍCULOS 

MODELO 
CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 
COMB. 

ANO/ 

MOD. 
PLACA 

01 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2006/2007 JKH-8153 
02 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2006/2007 JKH-8163 
03 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2006/2007 JKH-8173 
04 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2006/2007 JKH-8183 
05 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2006/2007 JKH-8193 
06 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3457 
07 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3497 
08 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3437 
09 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3187 
10 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3467 
11 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3507 
12 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3517 
13 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3427 
14 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3197 
15 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2007/2007 JJE-3177 
16 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2008/2008 JGC-0431 
17 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2007/2008 JGC-0441 
18 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2008/2008 JGC-0461 
19 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2008/2008 JGC-0471 



 

 

20 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2008/2008 JGC-0491 
21 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2007/2008 JGC-0501 
22 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2008/2008 JGC-0511 
23 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2008/2008 JGC-0521 
24 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2008/2008 JGC-0531 
25 Megane – Expression 1.6 16V Flex. 2007/2008 JGC-0541 
26 Megane-Dynamique 2.0 16V Gasolina 2007/2007 DJP-0283 
27 Megane-Dynamique 2.0 16V Gasolina 2007/2007 DJP-1859 
28 Megane-Dynamique 2.0 16V Gasolina 2007/2007 DJP-1940 
29 Megane-Dynamique 2.0 16V Gasolina 2007/2007 DJP-1969 
30 Master 2.5 Van Diesel 2007/2007 JJE-5017 
31 Master Cdi 2.3 Van Diesel 2014/2015 PAC-9626 
32 Logan – Dynamique 1.6 08V Flex 2015/2015 PAC-9625 
33 Fluence-Dynamique 2.0 16V Flex 2014/2015 PAC-9627 

 
4 – ITEM 4 – VEÍCULOS NISSAN 

 

OR. 

VEÍCULOS 

MODELO 
CARACTERÍSTICAS 

 BÁSICAS 
COMB. ANO/MOD. PLACA 

01 Frontier 4x4 SE Diesel 2006/2006 JJE-0187 
02 Xterra 2.8 SE Diesel 2006/2006 JJE-0177 

 

 



 

 

ANEXO II DO CONTRATO SJ/DF Nº   / 

 

DE PLANILHA DE CUSTO ESTIMATIVO – PEÇAS, COMPONENTES, 

SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS 

ITEM 1 
VEÍCULOS DA MARCA FIAT 

PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 

 

1.1 05 VEÍCULOS SIENA HLX FLEX 

 

OR. PEÇA / COMPONENTE / SUPRIMENTO QTDE UN. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Filtro de óleo – 7085110 5 Pç   

2 
Silencioso traseiro – 51717720 1 Pç   

3 
Filtro de ar – 7082141 4 Pç   

4 
Correia dentada – 7083436 4 Pç   

5 
Correia do alternador – 55190032 4 Pç   

6 
Bomba d’água – 7084922 1 Pç   

7 
Velas de ignição – 7086105 8 Pç   

8 
Cabos de vela – 7083829 1 Jg   

9 
Cilindro mestre – 7079433 1 Pç   

10 
Cilindro de roda – 7084405 4 Pç   

11 
Pastilha de freio – 7068534 3 Jg   

12 
Lonas de freio – 7081572 3 Jg   

13 
Disco de freio – 51749124 4 Pç   

14 
Palheta do limpador – 7082380 5 Jg   

15 
Sonda Lambda – 46762182 2 Pç   

16 
Bomba de combustível – 46812336 1 Pc   

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 01 VEÍCULO DUCATO 

OR. PEÇA / COMPONENTE / SUPRIMENTO QTDE UN. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Filtro de óleo – 71753740 2 Pç   

2 
Filtro de combustível – 71736113 2 Pç   

3 
Filtro de ar – 1337057080 2 Pç   

4 
Pastilha dianteira – 77364862 1 Jg   

5 
Pastilha traseira – 77364860 1 Jg   

6 
Disco de freio – 71738910 1 Pç   

7 
Bico injetor – 99443744 1 Pç   

8 
Silencioso traseiro – 1320318080 1 Pç   

9 
Amortecedores dianteiros – 1362880080 1 Pç   

10 
Amortecedores traseiros – 1332300080 1 Pç   

11 
Correia dentada – 99456477 1 Pç   

12 
Tensor da correia dentada – 99461357 1 Pç   

13 
Radiador – 71735360 1 Pç   

14 
Bomba de água – 504083122 1 Pç   

15 
Cilindro mestre – 9949588 1 Pç   

TOTAL  



 

 

 

1.3 01 VEÍCULO FIORINO 1.4 

 

OR. PEÇA / COMPONENTE / SUPRIMENTO QTDE UN. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Filtro de óleo - 46751179 2 Pç   

2 
Silencioso intermediário - 51950171 1 Pç   

3 
Filtro de ar - 51854598 1 Pç   

4 
Correia dentada - 5260015 1 Pç   

5 
Correia do alternador - 46736814 1 Pç   

6 
Bomba d’água - 5522126 1 Pç   

7 
Velas de ignição - 46480362 4 Pç   

8 
Cabos de vela - 55226246 1 Jg   

9 
Servo Freio - 51934114 1 Pç   

10 
Cilindro de roda -7729634 2 Pç   

11 
Pastilha de freio - 7089967 1 Jg   

12 
Lonas de freio - 7084701 1 Jg   

13 
Disco de freio -46401356 1 Pç   

14 
Palheta do limpador - 7087697 1 Jg   

15 
Sonda Lambda - 55255858 1 Pç   

16 
Bomba de combustível - 51851867 1 Pc   

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4 01 VEÍCULO PÁLIO WEENKEND 1.4 

 

OR. PEÇA / COMPONENTE / SUPRIMENTO QTDE UN. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Filtro de óleo - 46751179 2 Pç   

2 
Silencioso intermediário - 51950171 1 Pç   

3 
Filtro de ar - 51854598 1 Pç   

4 
Correia dentada - 5260015 1 Pç   

5 
Correia do alternador - 46736814 1 Pç   

6 
Bomba d’água - 5522126 1 Pç   

7 
Velas de ignição - 46480362 4 Pç   

8 
Cabos de vela - 55226246 1 Jg   

9 
Servo Freio - 51934114 1 Pç   

10 
Cilindro de roda -7729634 2 Pç   

11 
Pastilha de freio - 7089967 1 Jg   

12 
Lonas de freio - 7084701 1 Jg   

13 
Disco de freio -46401356 1 Pç   

14 
Palheta do limpador - 7087697 1 Jg   

15 
Sonda Lambda - 55255858 1 Pç   

16 
Bomba de combustível - 51851867 1 Pc   

TOTAL  

 

 

TOTAL GERAL DO ITEM 1 

DESCONTO ESTIMADO ITEM 1 (%) 

TOTAL DO ITEM 1 APÓS O DESCONTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II – B - DO CONTRATO SJ/DF Nº    / 
PLANILHA DE CUSTO ESTIMATIVO – PEÇAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS 

 

ITEM 2 
VEÍCULOS DA MARCA GM 

RELAÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 

 

2.1 01 VEÍCULO C20 ANO 1996 
 

OR. 
PEÇA / COMPONENTE / 

SUPRIMENTO 
QTDE UN. 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Filtro de óleo - 93205934 1 Pç   

2 
Filtro de combustível - 52250262 1 Pç   

3 
Filtro de ar - 94648403 1 Pç   

4 
Correia do alternador - 93224882 1 Pç   

5 
Servo freio (hidro-vácuo) - 93215624 1 Pç   

6 
Cabos de vela - 12110960 2 Jg   

7 
Cilindro roda - 93215633 1 Pç   

8 
Pastilha de freio dianteiro - 93293163 1 Jg   

9 
Cabo de liberação do freio - 93330843 1 Jg   

10 
Disco de freio dianteiro - 93213540 1 Pç   

11 
Amortecedores dianteiros - 94646969 1 Par   

12 
Amortecedores traseiros - 93228967 1 Par   

13 
Silencioso traseiro - 52250969 1 Pç   

14 
Bomba de água - 93205938 1 Pç   

TOTAL  

 
 

2.2 01 VEÍCULO S10 2.8 DIESEL, ANO 2007 

OR. 
PEÇA / COMPONENTE / 

SUPRIMENTO 
QTDE UN. 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Filtro de óleo - 93342367 1 Pç   

2 
Filtro de combustível - 94707151 1 Pç   

3 
Filtro de ar - 93349129 1 Pç   

4 
Correia do alternador - 93361473 1 Pç   

5 
Servo freio (hidro-vácuo) - 94707463 1 Pç   

6 
Kit de embreagem - 98500020 1 Jg   

7 
Cilindro roda - 93260019 1 Pç   

8 
Cabo de liberação do freio - 93227722 1 Jg   



 

 

9 
Amortecedores dianteiros - 94712415 1 Par   

10 
Amortecedores traseiros - 94712421 1 Par   

11 
Sapata de freio traseiro - 93233878  1 Pç   

12 
Bomba de água - 93347205 1 Pç   

TOTAL  

 
 
 
 

2.3 06 VEÍCULOS CORSA SEDAN 1.8 

OR. PEÇA / COMPONENTE / SUPRIMENTO QTDE UN. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Filtro de óleo - 94632619 5 Pç   

2 
Filtro de combustível - 93370527 5 Pç   

3 
Filtro de ar - 13270886 5 Pç   

4 
Correia do alternador - 93363909 5 Pç   

5 
Servo freio (hidro-vácuo) - 93332849 1 Pç   

6 
Cabos de vela - 93235772 3 Jg   

7 
Cilindro de roda traseira - 93330205 2 Pç   

8 
Pastilha de freio dianteiro - 93356408 3 Jg   

9 
Jogo de lonas - 93332948 2 Jg   

10 
Disco de freio dianteiro - 09127967 2 Pç   

11 
Amortecedores dianteiros - 93303109 1 Pç   

12 
Amortecedores traseiros - 94733873 1 Pç   

13 
Silencioso traseiro - 93361338 2 Pç   

TOTAL  

  

2.4 01 VEÍCULO ÔMEGA 

OR. PEÇA / COMPONENTE / SUPRIMENTO QTDE UN. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Filtro de óleo - 92142003 1 Pç   

2 
Filtro de combustível - 92076590 1 Pç   

3 
Filtro de ar - 92068161 1 Pç   

4 
Correia do alternador - 92076886 1 Pç   

5 
Cabos de vela - 92142484 1 Jg   

6 
Pastilha de freio dianteiro - 92078809 1 Jg   

7 
Pastilha de freio traseiro - 92056543 1 Jg   

8 
Disco de freio dianteiro - 92057139 1 Par   

9 
Amortecedores dianteiros - 92096410 1 Par   



 

 

10 
Amortecedores traseiros - 92078535 1 Par   

TOTAL  

 
 
 

2.5 01 VEÍCULO TRAILBLAZER 

 

OR. 
PEÇA / COMPONENTE / 

SUPRIMENTO 
QTDE UM. 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Filtro de óleo - 19303249 1 Pç   

2 
Filtro de combustível - 93383695 1 Pç   

3 
Filtro de ar - 52046262 1 Pç   

4 
Pastilha de freio dianteiro - 94770229 1 Jg   

5 
Pastilha de freio traseiro - 52034685 1 Jg   

6 
Disco de freio dianteiro - 52088568 1 pç   

7 
Amortecedores dianteiros - 52054404 1 Par   

8 
Amortecedores traseiros - 52054406 1 Par   

TOTAL  

 
 

TOTAL GERAL DO ITEM 2  

DESCONTO ESTIMADO ITEM 2 (%)  

TOTAL DO ITEM 2 APÓS O DESCONTO  

 
 



 

 

ANEXO II – C – DO CONTRATO SJ/DF Nº    /     

 
PLANILHA DE CUSTO ESTIMATIVO – PEÇAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS 

 

ITEM 3 
VEÍCULOS DA MARCA RENAULT 

RELAÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 

 
 
 
3.1 29  VEÍCULOS RENAULT MEGANE 

 
 

OR. PEÇA / COMPONENTE / SUPRIMENTO QTDE UM. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Filtro de óleo - 7700274177 10 Pç   
2 

Filtro de combustível - 8200386495 10 Pç   
3 

Filtro de ar - 8200431051 10 Pç   
4 Kit da correia dentada - 7701477014 6 Kit   
5 Ki da correia do alternador - 117203694R 6 Pç   
6 

Silencioso traseiro - 8200481873 6 Pç   
7 

Bomba d’água - 210105296R 6 Pç   
8 Velas de ignição - 7700500155 32 Pç   
9 Bobina de ignição - 224333529R 6 Pç   

10 
Pastilha de freio dianteiro - 7701209380 6 Jg   

11 
Pastilha de freio traseiro - 440605839R 6 Jg   

12 Disco de freio - 7701207829 6 Par   
13 Palheta do limpador- 7702295605 10 Jg   
14 

Rolamento da roda dianteira - 7701207677 6 Pç   
15 

Batente da suspensão dianteira 8200040073 8 Pç   
16 Conjunto de embreagem - 302050901R 6 Pç   
17 Atuador da embreagem - 306209222R 6 Pç   
18 

Amortecedor dianteiro - 8200663654 6 Pç   
TOTAL  

 
 
 
 
 

3.2 01 VEÍCULO RENAULT LOGAN 

OR. PEÇA / COMPONENTE / SUPRIMENTO QTDE UN. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
Filtro de óleo - 7700274177  2 Pç   

2 Filtro de combustível - 8200386495 2 Pç   



 

 

3 
Filtro de ar - 8200431051 2 Pç   

4 
Kit da correia dentada - 7701477014 1 Kit   

5 Correia do alternador - 8200598964 1 Pç   
6 

Silencioso traseiro - 8200717720 1 Pç   
7 

Bomba d’água - 210105296R 1 Pç   
8 

Velas de ignição - 7700500155 4 Pç   
9 Bobina de ignição - 224333529R 1 Pç   

10 
Pastilha de freio dianteiro - 410602192R 1 Jg   

11 
Pastilha de freio traseiro - 7701205758 1 Jg   

12 
Disco de freio - 7701206339 2 Par   

13 Palheta do limpador - 288902888R 2 Jg   
14 

Rolamento da roda dianteira - 7701207677 2 Pç   
15 

Conjunto de embreagem - 302054795R 1 Pç   
16 

Atuador da embreagem - 7700102781 1 Pç   
17 Amortecedor dianteiro - 543022474R 1 Pç   

TOTAL  



 

 

 

 

 

3.3 01 VEÍCULO RENAULT FLUENCE ANO 2015 

 

OR. 
PEÇA / COMPONENTE / 

SUPRIMENTO 
QTDE UM. 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Filtro de óleo - 7700274177 1 Pç   

2 
Filtro de combustível - 8200386495 1 Pç   

3 
Filtro de ar - 8200431051 1 Pç   

4 
Kit da correia dentada - 7701477014 1 Kit   

5 
Correia do alternador - 8200821813 1 Pç   

6 
Silencioso traseiro - 200107936R 1 Pç   

7 
Bomba d’água - 210105296R 1 Pç   

8 
Velas de ignição - 7700500155 4 Pç   

9 
Bobina de ignição - 224333529R 1 Pç   

10 
Pastilha de freio dianteiro - 410605961R 1 Jg   

11 
Pastilha de freio traseiro - 440600295R 1 Jg   

12 
Disco de freio - 402060010R 2 Par   

13 
Palheta do limpador - 288901987R 1 Pç   

14 
Rolamento da roda dianteira - 402107049R 1 Pç   

15 Batente da suspensão dianteira - 
543A03661R 1 Pç   

16 
Amortecedor dianteiro - 543020634R 1 Pç   

TOTAL  
 

 

3.4 02 VEÍCULOS RENAULT MASTER 

 

OR. 
PEÇA / COMPONENTE / 

SUPRIMENTO 
QTDE UM. 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Filtro do óleo - 7701479124 3 Pç   

2 
Rolamento roda dianteira - 7701206740 3 Pç   

3 
Filtro do Ar - 7702295409  3 Pç   

4 
Correia do alternador - 8022833570 3 Pç   

5 
Kit embreagem - 8201516550 2 Pç   

6 
Pastilha de freio dianteiro - 7701207339 2 Jg   

TOTAL  
 

 

 

 



 

 

TOTAL GERAL DO ITEM 3  

DESCONTO ESTIMADO ITEM 3 (%) % 

TOTAL DO ITEM 3 APÓS O DESCONTO  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II – D - DO CONTRATO SJ/DF Nº   /2018 
PLANILHA DE CUSTO ESTIMATIVO – PEÇAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS 

 

ITEM 4 
VEÍCULOS DA MARCA NISSAN 

RELAÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO 

 

4.1 01 VEÍCULO FRONTIER 4X4 ANO 2006 
 

OR. 
PEÇA / COMPONENTE / 

SUPRIMENTO 
QTDE UN. 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Filtro de óleo - 152086S300 1 Pç   

2 
Filtro de combustível - 164008BB0A 1 Pç   

3 
Filtro de ar - 165466S300 1 Pç   

4 
Correia do alternador - 117206S302 1 Pç   

5 
Disco de embreagem - 301006S310 1 Pç   

6 
Platô de embreagem - 302106S370 1 Pç   

7 
Atuador da embreagem - 306106S30A 1 Pç   

8 
Cilindro da embreagem - 306206S310  1 Pç   

9 
Cilindro roda - 44100VH301 1 Pç   

10 
Pastilha do freio dianteiro - 410602S790 1 Jg   

11 
Amortecedores dianteiros - 561103S126 2 Pç   

12 
Amortecedores traseiros - 562006S300 2 Pç   

13 
Bomba de água - 210106S300 1 Pç   

TOTAL  

 
 

4.2 01 VEÍCULO X TERRA ANO 2006 

  

OR. 
PEÇA / COMPONENTE / 

SUPRIMENTO 
QTDE UN. 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Filtro de óleo - 152086S300 1 Pç   

2 
Filtro de combustível - 164008BB0A 1 Pç   

3 
Filtro de ar - 165466S300 1 Pç   

4 
Correia do alternador - 117206S302 1 Pç   

5 
Disco de embreagem - 301006S310 1 Pç   

6 
Platô de embreagem - 302106S370 1 Pç   

7 
Atuador da embreagem - 306106S30A 1 Pç   

8 
Cilindro da embreagem - 306206S310  1 Pç   



 

 

9 
Cilindro roda - 44100VH301 1 Pç   

10 
Pastilha do freio dianteiro - 410602S790 1 Jg   

11 
Amortecedores dianteiros - 561103S126 2 Pç   

12 
Amortecedores traseiros - 562006S300 2 Pç   

13 
Bomba de água - 210106S300 1 Pç   

TOTAL  

 
 
 

TOTAL GERAL DO ITEM 4  

DESCONTO ESTIMADO ITEM 4 (%) % 

TOTAL DO ITEM 4 APÓS O DESCONTO  
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