
 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
FÓRUM MINISTRO CARLOS ALBERTO MADEIRA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 042/2020 

PROCESSO SEI 0007629-94.2020.4.01.8007 

 

 
OBJETO Aquisição de dois (02)  veículos tipo “C”  sendo 

um (01) veículo para a Subseção Judiciária de 
Caxias e um (01) veículo para a Subseção 

Judiciária de Imperatriz, para uso no 
transporte de servidores e autoridades 

judiciárias a serviço das respectivas 
Subseções, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência – Anexo I. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO Menor Preço. 

 

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

10.024, de 28.10.2019, Lei Complementar n. 

123,de  14.12.2006,  e  Lei  n.   8.666/93 e 
alterações. 

 

 

ABERTURA Data: 04.11.2020 
 

Hora: 10h00min (dez horas) – horário de 
Brasília/DF. 

Endereço Eletrônico: 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

TELEFONE (98) 3214-5754 –CPL/PREGÃO 

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


 

 

1 - DO OBJETO 

2 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 

FORUM MINISTRO CARLOS ALBERTO MADEIRA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 042/2020 
 

 
 

 
O(A) Pregoeiro(a) da Justiça Federal - Seção Judiciária do Maranhão, 

designado(a) pela Portaria SJMA - DIREF N. 10576588, de 15.07.2020, da 
Diretoria do Foro desta Seccional, publicada 15 de julho de 2020, através do 

link, http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/238549, torna público que 
será realizado o certame licitatório em epígrafe, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, sob o regime de execução indireta, do tipo menor preço, o 
qual observará os preceitos de direito público e, em especial, as disposições 
da Lei n. 10.520, de 17.07.2002, do Decreto n. 3.555, de 08.08.2000, do 

Decreto n. 10.024, de 28.10.2019, da Lei Complementar n. 123, de 
14.12.2006, e, subsidiariamente, da Lei n. 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, sendo em tudo regida pelas condições estabelecidas no presente 
Edital e seus respectivos anexos. 

 
 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a Aquisição de dois (02)  veículos 
tipo “C”  sendo um (01) veículo para a Subseção Judiciária de Caxias e um 
(01) veículo para a Subseção Judiciária de Imperatriz, para uso no transporte 

de servidores e autoridades judiciárias a serviço das respectivas Subseções, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I. 

 

 

 

 

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

DATA: 04.11.2020, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não 

haver expediente nesta data. 

HORA: 10h00min (dez horas) - horário de Brasília/DF. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 

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


 

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

 
3.1. Poderão participar deste pregão eletrônico, em conformidade com o disposto 

no art. 6º do Decreto 8.538/2015, que atendam todas as exigências 

constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e 
que estiverem devidamente credenciados no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

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

3.3. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, em campo próprio do 

sistema eletrônico, a licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação do presente Edital. 

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

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

Eletrônico ou de eventual desconexão. 

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

3.5.1. Que se encontrem em regime de concordata ou com falência decretada, 

concurso de credores, processo de insolvência, dissolução, liquidação; 

3.5.2.  Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 

suspensos ou que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da 
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal 
ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da 

União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 

3.5.3. Que estejam reunidas em consórcio de empresas e que sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua 

forma de constituição, haja vista que o objeto é de valor simplório e 
com execução mais simplificada; 

3.5.4. empresas estrangeiras que não funcionem no país. 
 
 

 

4.1. Para participar do Pregão Eletrônico, a licitante deverá se credenciar no 

sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.1.1. O credenciamento far-se-á pela atribuição de chave de identificação ede 

senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.1.2. O credenciamento da licitante, bem como a sua manutenção, dependerá 

de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores-SICAF, que também será requisito obrigatório para fins 

de habilitação.  

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

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


 

 

5 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

4.1.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao Pregão Eletrônico. 

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

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

ou à Justiça Federal – Seção Judiciária do Maranhão, promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que porterceiros. 
 
 

 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e horário 

estabelecido para a sessão pública (10:00h do dia 04 de novembro de 2020) 
(horário de Brasília/DF), exclusivamente por meio do sistema eletrônico , quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

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

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

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de 
acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.1.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar 
a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de2006. 
5.1.4. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento 

dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 

exigências do edital. 
5.1.5. A falsidade da declaração de que trata o tema acima, sujeitará o 

licitante às sanções previstas no Decreto 10.024/2019. 

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

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

5.1.7. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, observado o disposto no item 5.1, não haverá ordem de 
classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
5.1.9. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão 

encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de 
lances, observado o prazo máximo de 04 (quatro) horas, conforme item 5.9 desse 
edital. 

 



 

 

5.2. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. 

5.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

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

anexos. 

5.5. Na proposta deverá constar: 

a) Preços unitários e preço global do item em moeda corrente nacional, 
em algarismos, com duas casas decimais, e por extenso, compatíveis com 

os preços correntes no mercado. Em caso de divergência entre o preço 
unitário e o total, prevalecerá o primeiro e entre os valores em algarismos 
e os expressos por extenso, serão levados em conta estes últimos; 

b) No preço deverão estar incluídas todas as despesas que influam no custo, 

tais como: impostos, transportes, seguros, taxas, embalagens e outras 
despesas necessárias à prestação dos serviços; 

c) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60(sessenta) dias corridos, a 
contar da data da sessão deste pregão eletrônico. As propostas que 
omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período 

supracitado; 

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

ofertados, inclusive marca, modelo, tipo e referência, no que couber, 
observadas as especificações mínimas contidas neste Edital, devendo ser 
os mesmos novos e de primeiro uso; 

e) A qualificação do representante autorizado a firmar o Contrato, contendo 

nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, estado civil, 
nacionalidade e profissão, informando, ainda, qual o instrumento que lhe 
outorga poderes para firmar o referido Termo (Contrato Social ou 

Procuração); e 

f) Conter os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, 

telefone/fax, número do CNPJ/MF, e-mail, se houver, Banco, agência, 
número da conta- corrente e praça de pagamento. 

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

despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens e demais 
encargos, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita 

execução do objeto desta licitação, já deduzidos os abatimentos 
eventualmente concedidos. 

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

lances inseridos no sistema eletrônico, conforme previsto no Edital. 

5.8. Não sendo assinado o Termo Contratual dentro do prazo de validade da 
proposta vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 60 (sessenta) dias se 

o proponente, consultado pela Justiça Federal, assim concordar. 
5.9. A proposta vencedora ajustada ao lance dado na sessão do Pregão deverá 

ser imediatamente encaminhada ao Pregoeiro, no prazo máximo de 04 
(quatro) horas contadas a partir da suspensão da Sessão Pública, 
devidamente comunicada pelo Pregoeiro aos licitantes através de chat, para 

recebimento e exame preliminar da citada documentação, por meio do 



 

 

6 – DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

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

5.9.1 Caso haja impossibilidade de acesso ao sistema comprasgovernamentais, 

a proposta, bem como as documentações complementares exigidas no edital, 
poderão ser enviadas através do e-mail pregao.ma@trf1.jus.br, devendo tão 

logo seja resolvido o problema, as mesmas serem anexadas ao sistema. 

5.9.2 A proposta e documentações complementares exigidas no edital só serão 

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

pregoeiro. 

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

inexequíveis. 

 

 

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

10.024, de 28.10.2019, com a divulgação das propostas de preços recebidas 
em conformidade com o item 5 e que deverão estar em perfeita consonância 
com as especificações detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 

 
6.2. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta 

pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

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

utilização de sua chave de acesso e senha. 

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

pregoeiro e os licitantes. 

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

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

 
6.6.  A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 

acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

 

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

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

envio de lances. 
 

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

nem dos autores dos menores lances. 

6.10. Os licitantes deverão, durante a Sessão Pública do Pregão, atentar para as 

informações e recomendações efetuadas pelo Pregoeiro através de chat, não 
cabendo alegações posteriores de desconhecimento das mesmas. 

 

 
7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar 

lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante 

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


 

 

imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro 

e valor. 

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

TOTAL DO ITEM. 

7.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos. 

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

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

7.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
registrado em primeiro lugar. 

7.5. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser no valor de R$ 100,00 (cem 
reais). 

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

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

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

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

 
7.7.1. Será aberta a etapa competitiva (Sessão Pública) para as licitantes 
classificadas , que poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
7.7.2. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de 

desempate previstos no art. 36 e ss. do Decreto 10024/2019. 
 

Art. 36.  Após a etapa de envio de lances, haverá a 

aplicação dos critérios de desempate previstos 

nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do 

critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 

8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à 

primeira hipótese. 

Art. 37.  Os critérios de desempate serão aplicados 

nos termos do art. 36, caso não haja envio de lances 

após o início da fase competitiva. 

Parágrafo único.  Na hipótese de persistir o empate, a 

proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

 

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

 

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

 
7.8. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houve rlances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art45
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art45
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3%C2%A72


 

 

intermediários. 

 

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

pública encerrar-se-á automaticamente. 



 

 

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 

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

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

identificação do seu detentor. 

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

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

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

certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

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

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

divulgação. 

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

estimativo de R$ 129.630,22 (cento e vinte e nove mil, seissentos e 
trinta reais e vinte e dois centavos) e o intervalo mínimo entre os lances 

no valor de R$ 100,00 (cem reais) 
 
 

 

8.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o menor VALOR TOTAL DO ITEM, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no 
edital. 

 

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

pelos demais licitantes. 

 

8.3.  A proposta vencedora ajustada após a fase do item 8.1 deverá ser 
imediatamente encaminhada ao Pregoeiro, no prazo máximo de 04 (quatro) 
horas contadas a partir da suspensão da Sessão Pública, devidamente 

comunicada pelo Pregoeiro aos licitantes através de chat, para recebimento e 
exame preliminar da citada documentação, por meio do correio eletrônico 

pregao.ma@trf1.jus.br. 

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

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

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

10.024/2019. 

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

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

mailto:pregao.ma@trf1.jus.br
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9 - DA HABILITAÇÃO 

apuração de uma proposta que atenda ao edital, segundo o critério de MENOR 
VALOR TOTAL DO ITEM. 

 

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

 

8.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do 

serviço ou da área especializada no objeto 

 

 

9.1. Para habilitação neste Pregão Eletrônico, a empresa interessada deverá estar 
cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e 

com a DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA em plena validade. 

9.1.1. Finalizada a etapa de lances, a empresa participante terá sua situação 
de regularidade junto ao SICAF confirmada mediante verificação "on - 

line" do Sistema. 

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

9.2.1. 
Declaração, observadas as sanções legais cabíveis, de 
superveniência de fatos impeditivos da habilitação, a qual será 

exigida apenas em caso positivo, conforme Anexo II; 

9.2.2 

Declaração, sob as penas da lei, de que não contratará durante 

a vigência da avença decorrente deste certame empregados que 
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de ocupantes de cargo 
de direção e assessoramento ou de juízes vinculados à Seção 
Judiciária do Maranhão, nos termos do artigo 3º da Resolução 

Nº. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, e ainda de que 
cumpre o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

Federal, conforme Anexo III; 

9.2.3. 
Declaração de elaboração independente de proposta, conforme 

Anexo IV; 

9.2.4. 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, obtida 

no link http://www.tst.jus.br, do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (http://www.csjt.jus.br), e dos Tribunais Regionais do 
Trabalho na Internet, os quais manterão, permanentemente, 

hiperlink de acesso ao sistema de expedição. 

 

DA AMOSTRA 

A empresa detentora do menor preço deverá apresentar, se solicitada pela SJMA, 

catálogo, encarte ou outro meio de apresentação que contenha fotos com 
informações sobre o produto ofertado, ou ainda site do fabricante na internet, para 
cotejo das suas características com o especificado neste Termo de Referência; 

Se as informações contidas nos meios de apresentação referidos no subitem anterior 

forem consideradas insuficientes para demonstrar a compatibilidade das 

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


 

 

especificações do produto ofertado com as descritas neste Termo de Referência, a 
SJMA poderá dele solicitar amostra física, a qual será analisada pela Seção de 
Vigilância, Segurança e Transporte-SEVIT e no caso de desconformidade com o 

pretendido, será rejeitada mediante declaração expedida pelo Núcleo; 

Em havendo a necessidade de apresentação de amostra, esta deve ser enviada  para 
a Seção Judiciária do Maranhão- SJMA, no endereço: Avenida Senador Vitorino 

Freire, nº 300, CEP. 65031-900 e dentro de 5 (cinco)  dias úteis contados da 
solicitação. 

1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 

realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será 
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. O prazo de 
exibição das amostras será de no mínimo 3 (três) dias úteis e de no máximo 5 

(cinco) dias úteis, após esse prazo o a empresa deverá fazer a retirado do 
veículo que estava em amostra; 

2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 
sistema; 

3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: 

1. A CAPACIDADE MINIMA DE 5 (CINCO) E MÁXIMA DE 7 (SETE) 
PESSOAS; TIPO DE COMBUSTÍVEL;  TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 

VELOCIDADES; DIREÇÃO ELÉTRICA; COM NO MÍNIMO FREIOS 
DIANTEIROS C/ DISCOS VENTILADOS E C/ SISTEMA ABS;  COM 

CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL DE 545 KG (C/ CONDUTOR); COM PORTA 
MALAS DE NO MÍNIMO 580 LITROS; COM CAPACIDADE PARA REBOQUE 
SEM FREIO C/ PESO MÁXIMO DE 400KG; COM CONDICIONADOR DE 

AR; COM BANCO DO MOTORISTA C/ REGULAGEM DE ALTURA; COM 
BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS; COM COLUNA DE DIREÇÃO C/ 

REGULAGEM DE ALTURA; COM ESTRIBOS LATERAIS; COM NO MÍNIMO 
APARELHO DE SOM COM BLUETOOTH; COM TACÔMETRO (CONTA 
GIROS); COM VIDROS ELÉTRICOS NAS 4 PORTAS; COM TRAVAS 

ELÉTRICAS NAS 4 PORTAS; COM NO MÍNIMO AIR BAG DUPLO 
(MOTORISTA E PASSAGEIRO); COM APOIO DE CABEÇA COM 

REGULAGEM DE ALTURA; COM BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA 
IMPACTOS NAS PORTAS; COM CINTOS DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS 
EM TODOS OS BANCOS, INCLUSIVE NOS BANCOS TRASEIROS; COM 

FARÓIS DE NEBLINA; COM LUZ AUXILIAR DE FREIO ACIONADO(BRAKE 
LIGHT); COM SISTEMA DE ALARME C/ ACIONAMENTO À DISTÂNCIA; 

COM PROTETOR DE CÁRTER; COM JOGO COMPLETO DE TAPETES. 
4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada; 
5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 

aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado 
pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, 
assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 

constantes no Termo de Referência; 
6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados  pela equipe responsável pela análise; 
7.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 

condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os 

manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando for o caso; 



 

 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

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

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

Entender-se-á como compatível com o objeto pretendido o atestado que comprove a 

execução de serviços de fornecimento de veículos 0 KM, envolvendo, no mínimo, 
1(um)  veículo automotor. 

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 

executado em prazo inferior. 

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

documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
contratante e local em que foram prestados os serviços. 

9.3.  Os documentos exigidos para habilitação, deverão ser encaminhados, pelos 

licitantes, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com a 
proposta, conforme a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

9.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo 

máximo de 04 (quatro) horas, contadas a partir da suspensão da Sessão 
Pública, sob pena de não aceitação da proposta, devidamente comunicada 
pelo Pregoeiro aos licitantes através de chat, para recebimento e exame 

preliminar das citadas documentações, por meio do correio eletrônico 
pregao.ma@trf1.jus.br  ou secom.ma@trf1.jus.br. 

 
9.4.1. Os mesmos prazos serão concedidos àquelas licitantes enquadradas 
no subitem 8.5. para envio da documentação habilitatória e proposta 

ajustada às condições ofertadas pela primeira classificada. 

9.4.2 Caso haja impossibilidade de acesso ao sistema 

comprasgovernamentais, a proposta, bem como as documentações 
exigidas no edital, poderão ser enviadas através do e-mail 
pregao.ma@trf1.jus.br, devendo tão logo seja resolvido o problema, as 

documentações serem anexadas ao sistema. 

9.4.3. As documentações exigidas no edital só serão aceitas fora do prazo 

mencionado no item 9.4 mediante solicitação da proponente no próprio 
chat ou via e-mail pregao.ma@trf1.jus.br e anuência do pregoeiro, ainda 
dentro das 04 (quatro) horas. 

 

9.5. Os documentos solicitados para habilitação deverão estar dentro do prazo de 

validade neles previstos e, quando não mencionado, serão considerados 
válidos até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua emissão, 

ressalvados os casos que se originarem de legislação específica. 
 

mailto:ou%20secom.ma@trf1.jus.br.
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10 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

11 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

 

 
10.1. Ospedidosdeesclarecimentosreferentesaoprocessolicitatórioserãoenviados ao 

pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 

 
10.2.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

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

 

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

 
10.4.  Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro 

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

 

 

 
11.1.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 

eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública. 

 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no 
prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

 
11.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

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

para realização do certame. 
 

 

12.1. Declarada a vencedora, admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, a 

interposição de recursos, compreendida a manifestação prévia da licitante, 
durante a Sessão Pública, o encaminhamento de memoriais e eventuais 

contra-razões pelas demais licitantes, realizados no âmbito do Sistema 
Eletrônico, em formulário próprio. 

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à 
vencedora. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos. 

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

autoridade superior àquela que proferiu a decisão. 

mailto:pregao.ma@trf1.jus.br%20ou
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13 – DAS PENALIDADES 

12.3. Os recursos do art. 109, I, “a” e “b” da Lei 8666/93 terão efeito suspensivo; 

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

insuscetíveis de aproveitamento. 

12.5. Senão reconsiderar sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, 

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

antes da homologação do procedimento. 

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

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

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

 
 

 

13.1 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

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

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

§ 1º  As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração 
pública. 

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



 

 

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.2. Fica estipulado o percentual de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento), por dia útil, 
calculado sobre o valor da nota de empenho no caso de item(ns) entregue(s) com atraso, 
ou sobre a mercadoria a ser substituída, conforme obrigações constantes do Termo de 

Referência. A multa é limitada a 20 (vinte) dias úteis, sendo esta a data-limite para o 
cumprimento da obrigação, independentemente de notificação; 

13.3. No caso de inexecução total, a Administração aplicará a multa de 10% (dez por 

cento), e de inexecução parcial, aplicará multa de 5% (cinco por cento), ambas sobre o 
valor total da nota de empenho; 

13.4. 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. 

 

 

14.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento correrão 
à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Justiça 
Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Maranhão. 

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

 

 

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

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

 

 

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

da ampliação da disputa entre interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

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

16.2.1. Adiada, por conveniência exclusiva da Administração; 
16.2.2. Revogada, a juízo da Administração, se considerada inoportuna ou 

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

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

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

16.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta 
licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrução de assunto relacionado ao presente Edital. 

16.5. A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e 



 

 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase desta licitação. 

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

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 
exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

16.7. Cópia do edital e seus anexos serão fornecidos nos horários de 9h às 17h 
(horário local), pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro, no 1º andar do edifício 

Anexo II da Seção Judiciária do Maranhão, situado na Av. Senador Vitorino 
Freire, 300, Areinha, São Luís (MA), mediante pagamento do valor referente 

ao custo de reprodução gráfica, ou através de mídia eletrônica CD ou 
pendrive a ser fornecido pelo interessado, ou poderá ser obtido ainda 
através da internet nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br ou 

www.ma.trf1.jus.br. 

16.8. Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste 
certame implicará na aceitação plena das condições estipuladas no presente 

Edital e submissão às normas nele contidas. 

16.9. Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme 
Resolução PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, os 

representantes das empresas vencedoras, após a homologação do 
Certame, deverão obrigatoriamente, cadastrar-se, no prazo de 05 
(cinco) dias  úteis,  no   acesso  externo do Sistema Eletrônico de 

informações (SEI) no endereço: 
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_

externo_lo gar&id_orgao_acesso_externo=0, para assinatura digital 
do Contrato, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
item 13 deste Edital. 

 

 

16.10. Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão disponibilizar 

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

16.11.  São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos: 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                   

a) Anexo I - Termo de Referência; 

b) Anexo II - Modelo de Declaração da Existência de Fatos Impeditivos 
da Habilitação (exigida somente em caso 
positivo); 

c) Anexo III - Modelo de Declaração Negativa Referente ao Artigo 3º da 

Resolução N. 07/2005 – Conselho Nacionalde 
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  Justiça, e ao Inciso XXXIII do Artigo 7° - 

Constituição Federal; e 

d) Anexo IV - Declaração Independente de Proposta 

   

   
 

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

legislação em vigor. 

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

necessários à complementação das especificações poderão ser obtidos junto 
à Equipe de Apoio ao Pregoeiro, no 1º andar do Anexo II do edifício sede da 

Seção Judiciária do Maranhão, situado na Av. Senador Vitorino Freire, 300, 
Areinha, São Luís(MA), ou pelo telefone (98)3214-5754, nos dias úteis, das 

9h às 17h (horário local). 
 

 

 

 

São Luís, 15 de outubro de 2020. 

 
Neiam Milhomem Cruz 

Diretor do Foro 
Seção Judiciária do Maranhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 042/2020 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEI N. 0007629-94.2020.4.01.8007 

 
ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 
 

 
 

 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEVIT  
  

1. DO OBJETO 

1.1 Aquisição de dois (02)  veículos tipo “C”  sendo um (01) veículo para a Subseção 

Judiciária de Caxias e um (01) veículo para a Subseção Judiciária de Imperatriz, para uso 
no transporte de servidores e autoridades judiciárias a serviço das respectivas Subseções. 

  

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A aquisição tem por objeto a continuidade da renovação e modernização da frota de 

veículos oficiais da Subseção Judiciária de Caxias e da Subseção Judiciária de 
Imperatriz em virtude de elevado tempo de uso da frota atual, tecnologia defasada e do 

consequente desgaste dos veículos que desempenham o transporte institucional e o 
cumprimento das atividades ordinárias dos serviços administrativos;   

2.2. Trata-se de insumo indispensável para os serviços de transporte Institucional das 
Subseções Judiciárias de Caxias e Imperatriz; 

2.3. Considera-se que a aquisição pretendida está inserida no Planejamento Estratégico 
da Justiça Federal no quesito eficiência dos serviços. 

 
3. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO 

3.1. A unidade demandante recomenda que a contratação seja realizada por meio da 

modalidade Pregão Eletrônico, com fulcro na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
Decreto nº 10.024/2019, visto se tratar de aquisição de bem comum, cujos padrões de 

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de 
especificações usuais de mercado; 

  

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 



 

 

 

4.1. Aquisição de VEÍCULOS novos, 0 km, ano de fabricação 2020 e modelo 2020 ou 

2021  e selo de aprovação do INMETRO de eficiência energética mínima C para os 
veículos da Seccional; 

4.2. As especificações técnicas mínimas descritas abaixo : 

  

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 

01 

 VEÍCULO TIPO MINIVAN, NA COR BRANCA, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: COM CAPACIDADE MINIMA DE 5 (CINCO) E 
MÁXIMA DE 7 (SETE) PESSOAS; COM MOTOR ALIMENTADO POR 

ÁLCOOL E GASOLINA; COM POTÊNCIA DE 95 CV E MÁXIMA 
DE  ATÉ 112 CV QUANDO ALIMENTADO POR GASOLINA; COM 

TORQUE DE ATÉ 18 kgf.m; COM TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 
VELOCIDADES;DIREÇÃO ELÉTRICA; COM NO MÍNIMO FREIOS 
DIANTEIROS C/ DISCOS VENTILADOS E C/ SISTEMA ABS; 

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM;  COM CAPACIDADE DE 
CARGA ÚTIL DE 545 KG (C/ CONDUTOR); COM PORTA MALAS DE 

NO MÍNIMO DE 580 LITROS; COM CAPACIDADE PARA REBOQUE 
SEM FREIO C/ PESO MÁXIMO DE 400KG; COM CONDICIONADOR 
DE AR; COM BANCO DO MOTORISTA C/ REGULAGEM DE 

ALTURA; COM BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS; COM COLUNA 
DE DIREÇÃO C/ REGULAGEM DE ALTURA; COM ESTRIBOS 

LATERAIS; COM APARELHO DE SOM BLUETOOTH; COM 
TACÔMETRO (CONTA GIROS); COM VIDROS ELÉTRICOS NAS 
4 PORTAS; COM TRAVAS ELÉTRICAS NAS 4 PORTAS; COM  NO 

MÍNIMO AIR BAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO); COM 
APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA; COM BARRAS DE 

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NAS PORTAS; COM CINTOS DE 
SEGURANÇA DE 3 PONTOS EM TODOS OS BANCOS, INCLUSIVE 
NOS BANCOS TRASEIROS; COM FARÓIS DE NEBLINA; COM LUZ 

AUXILIAR DE FREIO ACIONADO(BRAKE LIGHT); COM SISTEMA DE 
ALARME C/ ACIONAMENTO À DISTÂNCIA; COM PROTETOR DE 

CÁRTER; COM JOGO COMPLETO DE TAPETES; COM GARANTIA DE 
FÁBRICA MÍNIMA DE 3 ANOS; LICENCIADO E EMPLACADO; COM 
PELÍCULA. 

 ANO/MODELO 2020/2021. 
 O VEÍCULO DEVERÁ SER EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE 

SÉRIE E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E AMBIENTAL VIGENTES. 

 O VEÍCULO DEVERÁ SER EMPLACADO NA CATEGORIA 

ESPECIAL EM NOME DA JFMA. 

UND 02 

4.3.  O veículo ofertado pela licitante deverá constar da linha padrão de produtos do 
fabricante e estar disponível para os demais consumidores do mercado brasileiro; 

4.3.1.  O item opcional ou acessório da linha de produção previsto no veículo ofertado, 
mesmo que não constante nesta descrição, deverá ser mantido. 

4.4. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no Comprasnet 

(código CAMAT-BR) e as especificações técnicas constantes deste instrumento 
convocatório, prevalecerão as últimas; 



 

 

 

 

4.5. Serão adquiridos exclusivamente pneus novos, de primeiro uso e de primeira linha. 
Não serão aceitos pneus resultantes de recapagem, recauchutagem, remodelagem ou 

qualquer processo de recondicionamento e reaproveitamento de material usado. 

  

5. DO PRAZO DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

5.1. O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da nota de 
empenho; 

5.2. O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega do material, quando serão 

cotejados o quantitativo e a descrição contidos na nota fiscal, e definitivamente em até 
10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento provisório para aferição do direito ao 
pagamento e para a verificação da conformidade do objeto entregue com o que foi 

empenhado, ou, se acontecer o embargo do recebimento, da data em que for sanada a 
irregularidade; 

5.3. O recebimento do(s) veículo(s) efetivar-se-á somente mediante o atesto na nota 

fiscal pelo supervisor da Seção de Suporte Administrativo e Operacional-SESAP das 
Subseções que receberão os veículos ou por seu s substitutos legais.  

5.4 O local de entrega será nas Subseções Judiciárias de Caxias e Imperatriz conforme 

especificado abaixo: 

  

Qtd. Órgão Endereço Telefone E-mail 

Setor 

responsável 
pelo 

recebimento 

01 Veículo 
Subseção 
Judiciária 

de Caxias 

Rua 07, 
Cidade 

Judiciária - 
Bairro: 
Campo 

Belém, 
Cidade: 

Caxias-MA, 
Cep: 65609-
900 

(99) 
3422-

0214 

SESAP.CXS@TRF1.JUS.BR 

Seção de 

Suporte 
Administrativo 

e Operacional - 
SESAP/CXS 

01 Veículo 

Subseção 

Judiciária 
de 
Imperatriz 

Avenida 
Tapajós, S/N, 

Bairro: 
Parque das 
Nações, 

Cidade: 
Imperatriz-

MA, Cep: 
65912-900 

(99) 
3529-

0596 

SESAP.ITZ@TRF1.JUS.BR 

Seção de 
Suporte 
Administrativo 

e Operacional - 
SESAP/ITZ 

mailto:SESAP.CXS@TRF1.JUS.BR
mailto:SESAP.ITZ@TRF1.JUS.BR


 

 

 

  

 6. DA AMOSTRA 

6.1. A empresa detentora do menor preço deverá apresentar, se solicitada pela SJMA, 

catálogo, encarte ou outro meio de apresentação que contenha fotos com informações 
sobre o produto ofertado, ou ainda site do fabricante na internet, para cotejo das suas 

características com o especificado neste Termo de Referência; 

6.2. Se as informações contidas nos meios de apresentação referidos no subitem anterior 
forem consideradas insuficientes para demonstrar a compatibilidade das especificações do 

produto ofertado com as descritas neste Termo de Referência, a SJMA poderá dele 
solicitar amostra física, a qual será analisada pela Seção de Vigilância, Segurança e 
Transporte-SEVIT e no caso de desconformidade com o pretendido, será 

rejeitada mediante declaração expedida pelo Núcleo; 

6.3 Em havendo a necessidade de apresentação de amostra, esta deve ser enviada  para 
a Seção Judiciária do Maranhão- SJMA, no endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 

300, CEP. 65031-900 e dentro de 5 (cinco)  dias úteis contados da solicitação. 

8. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização 
do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a 

todos os interessados, incluindo os demais licitantes. O prazo de exibição das 
amostras será de no mínimo 3 (três) dias úteis e de no máximo 5 (cinco) dias 
úteis, após esse prazo o a empresa deverá fazer a retirado do veículo que estava 

em amostra; 
9. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema; 

10.Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: 
1. A CAPACIDADE MINIMA DE 5 (CINCO) E MÁXIMA DE 7 (SETE) PESSOAS; 

TIPO DE COMBUSTÍVEL;  TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 VELOCIDADES; 

DIREÇÃO ELÉTRICA; COM NO MÍNIMO FREIOS DIANTEIROS C/ 
DISCOS VENTILADOS E C/ SISTEMA ABS;  COM CAPACIDADE DE CARGA 

ÚTIL DE 545 KG (C/ CONDUTOR); COM PORTA MALAS DE NO MÍNIMO 580 
LITROS; COM CAPACIDADE PARA REBOQUE SEM FREIO C/ PESO MÁXIMO 
DE 400KG; COM CONDICIONADOR DE AR; COM BANCO DO MOTORISTA C/ 

REGULAGEM DE ALTURA; COM BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS; 
COM COLUNA DE DIREÇÃO C/ REGULAGEM DE ALTURA; COM ESTRIBOS 

LATERAIS; COM NO MÍNIMO APARELHO DE SOM COM BLUETOOTH; COM 
TACÔMETRO (CONTA GIROS); COM VIDROS ELÉTRICOS NAS 4 PORTAS; 
COM TRAVAS ELÉTRICAS NAS 4 PORTAS; COM NO MÍNIMO AIR BAG DUPLO 

(MOTORISTA E PASSAGEIRO); COM APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM 
DE ALTURA; COM BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NAS PORTAS; 

COM CINTOS DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS EM TODOS OS BANCOS, 
INCLUSIVE NOS BANCOS TRASEIROS; COM FARÓIS DE NEBLINA; COM LUZ 
AUXILIAR DE FREIO ACIONADO(BRAKE LIGHT); COM SISTEMA DE ALARME 

C/ ACIONAMENTO À DISTÂNCIA; COM PROTETOR DE CÁRTER; COM JOGO 
COMPLETO DE TAPETES. 

11.No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada; 
12.Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), 

o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 

classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 



 

 

 

sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes 

no Termo de Referência; 
13.Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados  pela equipe responsável pela análise; 
14. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos 

em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso; 

  

7. DA GARANTIA 

7.1. O prazo de garantia de fábrica mínima para os veículos referidos neste Termo de 
Referência é de 3 (três) anos, contado da data do recebimento definitivo, sem limite de 

quilometragem;  

7.1.1 Na garantia dos veículos não serão cobertos os seguintes itens por se tratar de 
desgaste natural de uso os seguintes itens: 

a) Buchas da suspensão; 

b) Sistema de embreagens (platô, discos e rolamentos) 

c) Discos de freio, lonas e pastilhas de freio; 

d ) Amortecedores, rolamentos em geral, correias, escovas do alternador e motor de 
partida; 

e) Vedadores em geral, velas de ignição; 

f) Fusíveis, lâmpadas, 

g) Pneus, palhetas dos limpadores dos vidros; 

h) Bateria; 

7.2 O prazo para a execução dos serviços por vícios e defeitos no veículo que estão em 

garantia será de no máximo 7 (sete) dias úteis quando houver peças na concessionária 
ou de até 20 (vinte) dias úteis em havendo necessidade de peças vindo da fábrica. 

7.3. Durante a vigência da garantia, a CONTRATADA, compromete-se em prestar 

assistência técnica por meio de concessionárias ou postos de serviço autorizados pelas 
montadoras; 

7.4. A execução da garantia deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo encarregado de 
manutenção e conservação de veículos das Subseções Judiciárias de Caxias-MA e 

Imperatriz-MA. 

  

8. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

8.1  A temática sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável hoje permeia 



 

 

 

discussões em nível global, onde se buscam alternativas que possam minimizar os 

impactos causados no meio ambiente. Assim, a aquisição deve ser de veículo que mais se 
adéqua ao princípio de proteção ao meio ambiente e de sustentabilidade; 

8.1.1 O veículo adquirido para compor frota oficial deverá utilizar combustível  renovável; 

só será admitida a aquisição de veículo automotor que utilize o combustível renovável, 
inclusive mediante tecnologia “flex”, movidos por mais de um tipo de combustível: 
gasolina e etanol, nos termos da Lei n° 9.660, de 1998; 

8.1.2 Só será admitida a aquisição de veículo automotor que atenda aos limites máximos 
de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA n° 1, de 11/02/1993, e n° 272, de 
14/09/2000, e legislação correlata;  

8.1.3 Só será admitida a oferta de veículo automotor que atenda aos limites máximos de 

emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do Programa de 
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções 

CONAMA n° 18, de 06/05/1986, e n° 315, de 29/10/2002, e legislação correlata. 

  

9. DAS PROPOSTAS 

9.1. É de inteira responsabilidade das empresas o preenchimento exato de suas 
propostas, pois não serão admitidas alegações de omissões, enganos ou erros posteriores 

à sua apresentação com a finalidade de alterar os valores ofertados ou de não fornecer o 
objeto/executar o(s) serviço(s) de que trata(m) este Termo de Referência; 

9.2. No preço ofertado todos os custos decorrentes da contratação, tais 

como: emplacamento, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e 
outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do fornecimento na forma prevista 

neste Edital; 

9.3. A Licitante deverá declarar em sua proposta que o veículo ofertado está em linha de 
produção, ou seja, sendo produzido e comercializado pelo fabricante na data da licitação, 

e que possui assistência técnica e regular fornecimento de peças de reposição; 

9.3.1. Na proposta da contratada deverá constar também, prospecto e declaração de que 
os veículos oferecidos possuem Assistência Técnica e fornecimento de peças de reposição 
em todo território nacional, inclusive nas cidades de Caxias-MA e Imperatriz-MA. 

94.  Deverá estar explicito o modelo ofertado e sua versão; 

9.4. Deverá(ao) ser apresentado(s), juntamente com a proposta, documento(s) que 
comprove(m) que os veículos ofertados cumprem as exigências contidas nos subitens 
8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3. . 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1 Designar servidor do seu quadro de pessoal para receber o objeto e conferir as 
especificações constantes da proposta da contratada, recusando-o na hipótese de 

desconformidade com as características previamente estabelecidas; 



 

 

 

10.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada 

relacionados ao objeto pactuado ; 

10.3. Embargar, estipulando o prazo para a correção, o recebimento provisório ou 
definitivo do objeto, apontando as razões da sua desconformidade quanto a defeitos no 

veículo ou discordância com as especificações contidas neste Termo de Referência, no 
instrumento convocatório ou na proposta apresentada; 

10.4.  Comunicar à contratada a respeito de irregularidades observadas no objeto 

entregue e solicitar reparo, correção ou substituição, conforme o caso, no veículo em que 
se verificar vício redibitório e/ou defeitos; 

10.5.  Atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes à entrega do material objeto do 
presente Termo de Referência; 

10.6. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do 

produto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

10.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
Administração deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para a 

adoção das medidas cabíveis; 

10.8. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas; 

10.9. Acompanhar o prazo de garantia do bem adquirido, a fim de não corroborar em 
prejuízo econômico para a Administração; 

10.10. Aplicar as sanções, conforme previsto para contratação. 

  

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Obedecer às especificações do objeto constantes deste documento e da proposta 
apresentada, cumprindo o prazo estabelecido; 

11.2. Apresentar, para fins de comprovação de atendimento aos requisitos técnicos 
exigidos, os catálogos dos materiais contratados juntamente com a sua proposta 

comercial; 

11.3. Providenciar o emplacamento do veículo na categoria oficial, bem como a instalação 
de películas nas áreas envidraçadas no percentual de visibilidade permitido na forma da 

lei; 

11.4.  Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e durabilidade do bem fornecido, que 
deverá ser novo e de primeira linha qualidade; 

11.5.  Substitui ou corrigir, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da 

notificação, o veículo entregue e aceito provisoriamente e/ou definitivamente, 
comprovada a existência de incorreções, vícios redibitórios ou defeitos, cuja verificação 

somente venha a se constatar quando de sua utilização; 

11.6. Responsabilizar-se pelo transporte do objeto até as dependências da contratante, 



 

 

 

como também pelas despesas a ele inerente; 

11.7. Manter regularidade fiscal que alude à lei de licitações. 

  

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 

que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

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

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

§ 1º  As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração 

pública. 

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

12.2. Fica estipulado o percentual de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento), por dia útil, 
calculado sobre o valor da nota de empenho no caso de item(ns) entregue(s) com atraso, 

ou sobre a mercadoria a ser substituída, conforme obrigações constantes deste Termo de 
Referência. A multa é limitada a 20 (vinte) dias úteis, sendo esta a data-limite para o 

cumprimento da obrigação, independentemente de notificação; 

12.3. No caso de inexecução total, a Administração aplicará a multa de 10% (dez por 
cento), e de inexecução parcial, aplicará multa de 5% (cinco por cento), ambas sobre o 
valor total da nota de empenho; 

12.4. 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. 



 

 

 

  

13. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. Elementos de despesas: 44.90.52 – Material Permanente. 

  

14. . DO PAGAMENTO 

14.1 O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado do 
recebimento definitivo ou atesto da nota fiscal; 

  

15. DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

15.1.  A unidade solicitante opta pela adjudicação do objeto global, uma vez que tem por 

objeto um único item. 

  

16. DA RESERVA DE COTA 

16.1. Com fulcro no artigo 49, III da Lei complementar 123/2006, não será aplicada a 
reserva de cota.  

  

17. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

17.3.1 - Apresentar, no mínimo, 1(um) atestado de capacidade técnica em nome da 
licitante pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove aptidão da licitante 
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação. 

17.3.2. Entender-se-á como compatível com o objeto pretendido o atestado que 
comprove a execução de serviços de fornecimento de veículos 0 KM, envolvendo, no 

mínimo, 1(um)  veículo automotor. 

17.3.2.1. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 

executado em prazo inferior. 

17.3.2.2 A licitante deve disponibilizar, quando solicitado, todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, fornecendo, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 

atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

  

18. CLASSIFICAÇÃO DO BENS 



 

 

 

18.1 Código SICAM Nº 5252022015 

18.2 Código SIASG N° 368785 

  

19. DA PESQUISA DE PREÇO 

19.1 A estimativa de preços dos veículos a serem adquiridos  segue, conforme tabela 
abaixo, com a estimativa de preço obtida no site de pesquisa -
 https://www.bancodepreco.com.br/ -  nos termos dos Pregões Eletrônico: 

Item 
Descri
ção 

Valor Unit. 
(COMPRAS 

GOVERNAMENTAIS) 

Preço 
Estima

do 

Quanti
dade 

Unidade Total 

1 
autom

óvel 

 R$                                   

      64.815,11 

R$ 
64.81

5,11 

1 Unidade 
 R$        64.

815,11 

                  

Preço 
Compra

sNet 

Órgão Público Identificação Data Licitação Preço 

1 

MINISTÉRIO DA DEFESA | 
Comando do Exército | Comando 
Militar da Amazônia | 8ª Região 

Militar | 8º Depósito de Suprimento 

NºPregão:720

20 
UASG:160165 

10/09/2020 
10:02:00 

 R$        58.
866,00 

2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAFELÂNDIA 

NºPregão:642
020 

UASG:987985 

03/09/2020 

08:33:00 

 R$        68.

000,00 

3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANGEIRINHA/PR 

NºPregão:542

020 
UASG:987511 

02/09/2020 

13:30:00 

 R$        66.

000,00 

4 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E 
TECNOLOGIA | Comissão Nacional 
de Energia Nuclear | Instituto de 

Radioproteção de Dosimetria 

NºPregão:420
20 
UASG:113204 

01/09/2020 

10:02:00 

 R$        76.

500,00 

5 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GENERAL CARNEIRO PR 

NºPregão:422
020 

UASG:987567 

24/08/2020 

10:00:00 

 R$        61.

000,00 

6 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JUSSARA 

NºPregão:292

020 
UASG:989439 

18/08/2020 

09:04:00 

 R$        56.

875,00 

7 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO 
BRANCO 

NºPregão:612

020 
UASG:450996 

14/08/2020 
09:00:00 

 R$        73.
615,08 

8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE 
RIOS DO OESTE 

NºPregão:322
020 

UASG:985529 

10/08/2020 
08:30:00 

 R$        63.
500,00 

9 
MINISTÉRIO DA DEFESA | 
Comando do Exército | Industria 
de Material Bélico do Brasil/FI/MG 

NºPregão:322
020 
UASG:168005 

13/07/2020 

09:01:00 

 R$        61.

800,00 



 

 

 

10 Prefeitura Municipal de Agudos 
NºPregão:120
20 

UASG:986113 

01/07/2020 
09:00:00 

 R$        61.
995,00 

                  

                  

            

Média 
dos 
Preços 

Obtidos
:  

 R$                   6
4.815,11 

  

                                                                                 

  

São Luís, 22 de setembro de 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 042/2020 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEI N. 0007629-94.2020.4.01.8007 

 
 

 

 
 

ANEXO II 
 

 

 

 
 

MODELO 

 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

(EXIGIDA SOMENTE EM CASO POSITIVO) 

 

 
 

(Nome da Empresa) ,CNPJ n.º  , 

sediada (endereço    completo)  , declara, em 
atendimento ao previsto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N. 042/2020, sob 
as penas da Lei, a superveniência dos fatos a seguir elencados, os quais poderão 

constituir-se em impeditivos da habilitação neste procedimento licitatório. 

 
1. ; 
2. ; 

3.  (Especificar outros) 

 

 

 
Local e data 

 
nome/ qualificação e 

n.º da identidade do declarante 
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 042/2020 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEI N. 0007629-94.2020.4.01.8007 

 
 

 

 
 

 

ANEXO III 
 

 

 

MODELO 

 
 

 

 
DECLARAÇÃO NEGATIVA REFERENTE AO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO 

Nº 07/2005 – CNJ E AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° - CF 

 
 
 

 

(NomedaEmpresa) ,CNPJn.º  , 

sediada (endereço completo)  , declara, em 
atendimento ao disposto no artigo 3º da Resolução Nº 07/2005 do Conselho 

Nacional de Justiça, que não contratará durante a vigência da avença decorrente 
do PREGÃO ELETRÔNICO N. 042/2020 empregados que sejam cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, 
de ocupantes de cargo de direção e assessoramento ou de juízes vinculados à 
Seção Judiciária do Maranhão. 

Declara, ainda, em atendimento ao previsto no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal, que não possui, em seu quadro de pessoal, 

empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem empregados menores de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
Local e data 

 

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

 
 
 

 

MODELO 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 
 

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

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

(a) A proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qual quer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação 

da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

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

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

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

licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura 
oficial das propostas;e 

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

 

Local e data 
 
 

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

identificação completa) 
 

 


