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JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
FÓRUM MINISTRO CARLOS ALBERTO MADEIRA 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 031/2020 

PROCESSO                         0006006-29.2019.4.01.8007 

 

OBJETO                     Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, abrangendo dentre 
outros: Mecânica em Geral, Arrefecimento, 
Refrigeração, Revisão Elétrica e Eletrônica, 
Lanternagem e Pintura, Alinhamento e 
Balanceamento, Fluído para Freio Hidráulico, 
Aditivo para Radiador, Filtro de Ar, Filtro de 
óleo, dos veículos automotores oficiais 
pertencentes à frota da Seção Judiciária do 
Maranhão e Subseções Judiciárias de 
Bacabal/MA, Balsas/MA, Caxias/MA e 
Imperatriz/MA, em conformidade com as 
especificações constantes do Termo de 
Referência. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO Menor Preço. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Lei n. 10.520, de 17.07.2002, Decreto n. 3.555, 
de 08.08.2000, Decreto n. 10.024/2019, de 
28.10.2019, Lei Complementar n. 123, de 
14.12.2006, e Lei n. 8.666/93 e alterações. 

 

ABERTURA Data: 24.07.2020 

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

 Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br. 

 

TELEFONE (98) 3214-5754 – CPL/PREGÃO   
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 031/2020 

 
 
 

O Pregoeiro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Maranhão, designado pela 
Portaria N. 8501444, de 10.07.2019, da Diretoria do Foro desta Seccional, 
publicada 11 de julho de 2019, através do link, 
http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/211915, torna público que 
será realizado o certame licitatório em epígrafe, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo menor preço, o qual observará os preceitos de direito 
público e, em especial, as disposições da Lei n. 10.520, de 17.07.2002, do 
Decreto n. 10.024, de 28.10.2019, da Lei Complementar n. 123, de 
14.12.2006, do Decreto n. 6.204, de 05.09.2007, e, subsidiariamente, da Lei 
n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, sendo em tudo regida pelas 
condições estabelecidas no presente Edital e seus respectivos anexos. 

 
 
 

1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1.1. O objeto deste certame é a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, abrangendo 
dentre outros: Mecânica em Geral, Arrefecimento, Refrigeração, Revisão 
Elétrica e Eletrônica, Lanternagem e Pintura, Alinhamento e 
Balanceamento, Fluído para Freio Hidráulico, Aditivo para Radiador, Filtro 
de Ar, Filtro de óleo, dos veículos automotores oficiais pertencentes à 
frota da Seção Judiciária do Maranhão e Subseções Judiciárias de 
Bacabal/MA, Balsas/MA, Caxias/MA e Imperatriz/MA, em conformidade 
com as especificações constantes do Termo de Referência - ANEXO I. 

 

2 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

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

DATA: 24.07.2020, 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.comprasnet.gov.br. 

 
 



      

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

3.1. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que atendam 
às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação e 
estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
através do site www.comprasnet.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, uma vez que o objeto não se configura 
como sendo de alta complexidade ou de relevante vulto. 

3.5.4. empresas estrangeiras que não funcionem no país. 
 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

4.1.2. O credenciamento da licitante, bem como a sua manutenção, 
dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que também 
será requisito obrigatório para fins de habilitação. 

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



      

4.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou à Justiça Federal – Seção Judiciária do Maranhão, promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

 

5 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

 
6.1. 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 (10h00min do 
dia 24 de julho 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 e 
senha. 

5.1.2. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito 
de acesso aos dados constantes dos sistemas 

5.1.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição 
de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, 
de 2006. 

5.1.4. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o 
cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua 
proposta com as exigências do edital. 

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

5.1.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura 
da sessão pública. 

5.1.7. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, observado o disposto no item 5.1, não haverá ordem 
de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos 
de que trata o Capítulo IX do Decreto 10.024/2019. 

5.1.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do 
licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do 
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.1.9. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, 
quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já 
apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado 
após o encerramento do envio de lances, observado o prazo máximo 
de 4 horas, conforme item 5.8 desse edital. 

5.2. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública. 



      

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

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

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

global para o item em moeda corrente nacional, em algarismos, com 
duas casas decimais, e por extenso, compatíveis com os preços 
correntes no mercado. Em caso de divergência entre o preço unitário 
e o total, prevalecerá o primeiro e entre os valores em algarismos e os 
expressos por extenso, serão levados em conta estes últimos; 

b) No preço deverão estar incluídas todas as despesas que influam no 
custo, tais como: impostos, seguros, taxas, e outras despesas 
necessárias a prestação do serviço; 

c) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a 
contar da data da sessão deste pregão eletrônico. As propostas que 
omitirem os prazos de validade das mesmas serão entendidas como 
válidas pelo período supracitado; 

d) Especificações claras, completas e minuciosas, com detalhes do serviço 
ofertado;  

5.6. Os preços cotados deverão ser líquidos, devendo estar neles incluídas 
todas as despesas com impostos, taxas, seguros, e demais encargos de 
qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto 
desta licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos. 

5.7. Não serão admitidas retificações ou alterações nas condições 
estabelecidas, uma vez recebidas as propostas, exceto no caso de nova disputa 
por meio de lances inseridos no sistema eletrônico, conforme previsto no 
Edital. 

5.8. A proposta vencedora ajustada ao lance dado na sessão do Pregão deverá 
ser imediatamente encaminhada ao Pregoeiro, no prazo máximo de 04 
(quatro) horas contadas a partir da suspensão da Sessão Pública, devidamente 
comunicada pelo Pregoeiro aos licitantes através de chat, para recebimento e 
exame preliminar da citada documentação, por meio do correio eletrônico 
pregao.ma@trf1.jus.br. 

  

6 – DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

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

6.2. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante 
a  utilização de sua chave de acesso e senha. 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
pregoeiro e os licitantes. 

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

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



      

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

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

 

7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão 
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a 
licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 

7.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR 
GLOBAL ANUAL PARA O GRUPO. 

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

7.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual 
de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

7.5. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 
proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,1% (um décimo por 
cento). 

7.6. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 
disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 

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 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. 

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

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

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

7.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.10.Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática 
pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 
justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 



      

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

7.12. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva 
do Pregão Eletrônico, o sistema poderá permanecer acessível às licitantes para 
a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação 
no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.12.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 
a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para 
divulgação. 

7.13.O modo de disputa do pregão será pelo sistema aberto, com valor 
máximo de R$ 99.141,56 e o intervalo mínimo entre os lances no percentual 
de 0,1% (um décimo por cento), conforme Decreto 10.024/19. 

 

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

8.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no 
edital. 

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

8.3. A proposta vencedora ajustada após a fase do item 8.1 deverá ser 
imediatamente encaminhada ao Pregoeiro, no prazo máximo de 04 
(quatro) horas contadas a partir da suspensão da Sessão Pública, 
devidamente comunicada pelo Pregoeiro aos licitantes através de chat, 
para recebimento e exame preliminar da citada documentação, por meio 
do correio eletrônico pregao.ma@trf1.jus.br. 

8.4. Encerrada a etapa de negociação de que trata o item 9.1, 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 10024/2019, e verificará a 
habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o 
disposto no Capítulo X do Decreto 10024/2019. 

8.5. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não 
atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta 
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, segundo o critério 
do MENOR VALOR 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 

8.8. Caso a proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido 
apresentada por ME ou EPP, adotar-se-á o seguinte procedimento: 

8.8.1 Em havendo proposta de licitante qualificado como ME ou 
EPP de valor igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta classificada 
em primeiro lugar, a ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar 



      

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

8.8.2.Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP na forma do 
item anterior, serão convocadas as ME e EPP remanescentes que porventura 
se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.8.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

8.8.3.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME 
e EPP que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.8.1, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 

8.8.4.Não ocorrendo à hipótese descrita no subitem 8.8.1, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame. 

8.9. Após a análise e a aceitação da proposta, enviada via 
comprasgovernamentais, ou quando for o caso, após negociação e 
decisão acerca do valor, o Pregoeiro adjudicará o respectivo item à 
licitante vencedora. 

 

9 – DA HABILITAÇÃO 

 

9.1.  Para habilitação neste Pregão Eletrônico, a empresa interessada deverá 
estar cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
SICAF e com a DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA em plena validade. 

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

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

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

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

9.2.3. Declaração de elaboração independente de proposta, 
conforme Anexo IV; 

9.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, obtida 
no link http://www.tst.jus.br, do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (http://www.csjt.jus.br), e dos 
Tribunais Regionais do Trabalho na Internet, os quais 
manterão, permanentemente, hiperlink de acesso ao 
sistema de expedição. 

9.2.5 Atestado fornecido por empresa(s) de direito público e/ou 
privado que já esteja(m) utilizando ou utilizaram sistema 
com tecnologia de cartão eletrônico com senha, para 
quantidade compatível de, no mínimo, 10 veículos. 

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



      

 

Habilitação Jurídica: 

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

1.1 Registro comercial, no caso de empresário individual; 

1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; 

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

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

1.3.1 Certidão expedida por Órgão de Registro Público comprovando 
inscrição do ato constitutivo, em caso de sociedades simples; 

1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

Qualificação Técnica 

1 - Apresentar, no mínimo, 1(um) atestado de capacidade técnica, de no 
mínimo, de 10 veículos, em nome da licitante pessoa jurídica de direito público 
ou privado que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

2. Entender-se-á como compatível com o objeto pretendido o atestado que 
comprove a execução de serviços de manutenção de veículos com 
fornecimento de peças e acessórios, ou cadastro de estabelecimentos para a 
prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com o 
fornecimento de peça e serviços, envolvendo, no mínimo, 10 veículos 
automotores. 

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

2.2 A licitante deve disponibilizar, quando solicitado, todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados, fornecendo, dentre outros documentos, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em 
que foram prestados os serviços. 

Qualificação Econômica Financeira 



      

Conforme art. 31 da Lei 8666/93, sendo possível a substituição pelo registro 
cadastral no SICAF caso esteja em validade, conforme art. 40 , parágrafo 
único do Decreto 10024/2019: 

As licitantes, ainda, deverão apresentar a seguinte documentação complementar para 
fins de qualificação econômico-financeira: 

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

b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício 
social, apresentado na forma da lei; 

c) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

d) Declaração, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício –
DRE, relativa ao último exercício social, sendo ainda acompanhada da relação 
de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo VI do 
edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração 
Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta 
não é superior ao patrimônio líquido da licitante, o qual poderá ser atualizado 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 
apresentação da proposta; 

Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do 
Resultado do Exercício –DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para 
mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas; 

Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão 
comprovar o seguinte: 

a) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral 
(SG) superiores ou iguais a 1 (um); 

b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante -Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o 
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social; 

c) Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado para a contratação;\  

9.14.1 É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do 
Resultado do Exercício por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data 
da apresentação da proposta. 

 

Documentação Complementar 

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

2 -Declaração de que não emprega e não empregará cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 
membros, Juízes e servidores ocupantes de cargos de direção e 
assessoramento vinculados à Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão- 
SJMA, na forma da resolução do Conselho Nacional da Justiça nº. 09/2005. 



      

Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do 
Acórdão nº. 1.793/2011-Plenário, como condição habilitatória serão realizadas 
as seguintes consultas: 

1- aos registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas/CGU (Portal da Transparência – 
www.transparencia.gov.br); 

2- aos registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis Por Ato de Improbidade 
Administrativa (Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – 
www.cnj.jus.br). 

3- Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
(www.tcu.gov.br). 

9.3.  Os documentos exigidos para habilitação, deverão ser 
encaminhados, pelos licitantes, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com a proposta, conforme a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

9.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento  
digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no 
prazo máximo de 04 (quatro) horas, contadas a partir da suspensão da Sessão 
Pública, sob pena de não aceitação da proposta, devidamente comunicada pelo 
Pregoeiro aos licitantes através de chat, para recebimento e exame preliminar 
das citadas documentações, por meio do correio eletrônico 
pregao.ma@trf1.jus.br ou secom.ma@trf1.jus.br. 

9.4.1. Os mesmos prazos serão concedidos àquelas licitantes enquadradas no 
subitem 8.5. para envio da documentação habilitatória e proposta ajustada às 
condições ofertadas pela primeira classificada. 

9.4.2 Caso haja impossibilidade de acesso ao sistema 
comprasgovernamentais, a proposta, bem como as documentações 
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 5.8 mediante solicitação da proponente no 
próprio chat ou via e-mail pregao.ma@trf1.jus.br e anuência do 
pregoeiro, ainda dentro das 04 (quatro) horas. 

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

 

10 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

10.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão 
enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 



      

10.2.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá 
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital 
e dos anexos. 

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

10.4. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail 
pregao.ma@trf1.jus.br.ou secom.ma@trf1.jus.br. 

 

11 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

11.1.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por 
meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

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

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

11.4.  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova 
data para realização do certame.  

 

12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

12.1. Declarada a vencedora, admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, 
a interposição de recursos, compreendida a manifestação prévia da licitante, 
durante a Sessão Pública, o encaminhamento de memoriais e eventuais 
contra-razões pelas demais licitantes, realizados no âmbito do Sistema 
Eletrônico, em formulário próprio. 

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

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

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

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

12.5. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, 
devidamente informado, à consideração da Diretoria do Foro da Justiça Federal 



      

– Seção Judiciária do Maranhão, que proferirá decisão definitiva antes da 
homologação do procedimento. 

12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Seção de Compras e Licitações, no 1º Andar, Anexo II do 
Edifício-sede da Justiça Federal, na Av. Senador Vitorino Freire, 300, Areinha, 
São Luís, Maranhão, nos dias úteis, no horário das 9h às 18h (horário local). 

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

 
 

13 - DA CONTRATAÇÃO 

 

13.1. Será firmado Contrato com a licitante vencedora com base nos 
dispositivos deste Instrumento Convocatório, na proposta apresentada e na 
legislação vigente, conforme Minuta do Contrato, ANEXO VI, com vigência de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 
(sessenta) meses, se houver interesse entre as partes. 

13.2. Após regular convocação por parte da Seção Judiciária do Maranhão, a 
empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar 
o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e 
sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02. 

13.2.1. a assinatura do contrato será feita exclusivamente pelo SEI, 
conforme cláusula 18.9. 

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

13.4. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato , outro 
licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após 
a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o 
contrato , sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49 do 
Decreto 10024/2019. 

13.5. As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, 
penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão 
discriminadas na Minuta de Contrato – Anexo VI deste edital. 

 

14 – DAS PENALIDADES 

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

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

2. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 
3. Fraudar na execução do contrato. 
4. Comportar-se de modo inidôneo. 
5. Cometer fraude fiscal. 
6. Não mantiver a proposta. 



      

14.2 A CONTRATADA que incorrer nas infrações previstas no inciso 14.1, 
acima, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada 
no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e/ou no contrato, e nas demais cominações legais. 

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

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

2. Deixar de realizar pagamento do salário e demais verbas trabalhistas. 
3. Não manter as condições de habilitação previstas em lei. 

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

14.5 As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com 
garantia do contraditório e da ampla defesa, observando-se os procedimentos 
previstos na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99. 

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

14.7 Recebida a defesa, o Diretor do Foro da Seção Judiciária do Maranhão 
deverá manifestar-se motivadamente sobre o acolhimento ou rejeição das 
razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade. 

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

1. Advertência por escrito. 
2. Multa. 
3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos. 

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir Administração pelos 
prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base na alínea anterior. 

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

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

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



      

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

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

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

14.11 Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução 
insatisfatória dos serviços, atrasos, omissões e outras falhas, conforme 
descrições no Quadro E abaixo, será aplicada à CONTRATADA penalidade de 
advertência. 

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

QUADRO E – INFRAÇÕES/MULTAS 
Nos casos em que deixar de: Multa por dia de: 

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

1,0% 

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

2,0% (dois) por 
cento 

 3) cadastrar as oficinas na forma do item 14.1 do Termo 
de Referência. 

3,0% por não 
estabelecimento 

  4)  fornecer o serviço na forma do item 14.3 1 do 
Termo de Referência. 0,5% por ocorrência 

  5) obedecer ao item 14.10. 1 do Termo de Referência,
além de refazer o serviço com o fornecimento do item 
exigido 

2%  por ocorrência 

6) fornecer os orçamentos na forma do item 14.37 1 do 
Termo de Referência. 

0,5% por ocorrência 

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

1,0% por ocorrência 

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

0,5% por ocorrência 

 14.13 Observar os dispostos nos ANEXOS I e II do Termo de Referência para 
fins de aplicação das penalidades de advertência e de multa referentes ao não 
atendimento da qualidade mínima exigida no Instrumento de Medição de 
Resultado (IMR). 

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

14.15 A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a execução dos serviços, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, por fato ou ato de terceiros, 
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 
ocorrência. 

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



      

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

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

14.18 Caso a CONTRATADA não tenha crédito a receber da CONTRATANTE, 
terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para 
recolhimento da multa, apurada em regular procedimento administrativo, sob 
pena de cobrança judicial. 

14.19 A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir unilateralmente o 
contrato na ocorrência dos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e 
XVII, da Lei nº 8.666/93. 

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

14.21 O descumprimento reiterado das solicitações emanadas do GESTOR DO 
CONTRATO e a constatação de situação irregular perante as obrigações fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

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

art. 49.  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o 
direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade 
de sua proposta: 

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

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

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



      

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

 
 

15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

15.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento 
correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Justiça 
Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Maranhão. 

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

 

 

16 – DO PAGAMENTO 
 

16.1. O pagamento será realizado mensalmente, mediante apresentação da 
nota fiscal/fatura, correspondente à aquisição de peças e serviços executados 
e ao fornecimento de combustíveis, lubrificantes e produtos afins, em até 10 
(dez) dias úteis, a contar do atesto no verso da referida nota/fatura, pelo 
gestor do Contrato ou pelo Supervisor da Seção de Transportes desta 
Seccional; 

 
16.2. Pela execução do objeto a Justiça Federal pagará à contratada o 
percentual correspondente a taxa de administração apresentada na proposta 
comercial da licitante vencedora, incidente sobre o montante mensal dos 
gastos efetuados através do sistema de gerenciamento; 

 
 

16.3. A contratada deverá garantir que os preços cobrados na rede 
credenciada, terão como limite o preço à vista; 

 
16.4. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
estipuladas no contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do seu valor inicial; 

 
16.5. Nos casos de defeito do cartão eletrônico, perda ou qualquer dano nos 
cartões, deverá o contratante comunicar à empresa contratada, para que a 
mesma realize a devida substituição, no período máximo de dez (10) dias 
úteis. Para tanto, a licitante deverá apresentar um valor unitário estimado para 
cada cartão extra solicitado; 

 
16.6. Os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da 
contratada deverão ser por esta reembolsados, inexistindo qualquer relação 
financeira entre a Justiça Federal e tais prestadores de serviços; 

 
16.7. Quando do término da contratação, no pagamento da última fatura 
devida à empresa contratada, esta deverá comprovar a efetiva quitação de 
todos os encargos incidentes sobre o mesmo, sob pena da sustação do 
pagamento, até a apresentação dos referidos documentos. 
 
16.8. Se a empresa for optante pelo SIMPLES NACIONAL deverão ser anexados 
à fatura os seguintes documentos: 



      

a) declaração constante no Anexo IV da Instrução Normativa SRF n. 480, 
de 15 de dezembro de 2004, devidamente assinada pelo 
representante legal da empresa; 

b) declaração para a não retenção do INSS, em determinação à Súmula 
425, expedida pelo Superior Tribunal de Justiça. 

16.9.  Se a empresa não for optante pelo SIMPLES NACIONAL solicita-se 
que no corpo da Nota Fiscal sejam informados todos os tributos federais retidos 
na transação, em conformidade com o artigo 1º, § 6º, da Instrução Normativa 
RFB1. 234 de 2012, 11 de janeiro de 2012. 

 

17 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

17.1. A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, 
atendido o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

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

18.2.1. Adiada, por conveniência exclusiva da Administração; 

18.2.2. Revogada, a juízo da Administração, se considerada inoportuna 
ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta; 

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

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

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

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

18.6. Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. 

18.7. Cópia do edital e seus anexos serão fornecidos no horário de 9h às 18h 
(horário local), pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro, no 1º andar do edifício 
sede da Seção Judiciária do Maranhão, situado na Av. Senador Vitorino 
Freire, 300, Areinha, São Luís (MA), mediante pagamento do valor 
referente ao custo de reprodução gráfica, ou através de disquete a ser 
fornecido pelo interessado, ou poderá ser obtido ainda através da internet 



      

nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br ou 
pregao.ma@trf1.jus.br. 

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

 
18.9 Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme 

Resolução PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, os 
representantes das empresas vencedoras, após a homologação 
do Certame, deverão obrigatoriamente, cadastrar-se, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, no acesso externo do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) no endereço: 
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuar
io_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, para assinatura 
digital do Contrato, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas no item 14 deste Edital. 

18.10 Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão 
disponibilizar o acesso para a licitante assinar os documentos, nos 
prazos estipulados neste Edital. 

18.11. São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos: 

a) Anexo I - Termo de Referência; 

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

 

c) Anexo III - Modelo de Declaração Negativa referente ao Inciso 
XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal; 

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

e) Anexo V - Minuta do Contrato 
 

f) Anexo VI - Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a 
Iniciativa Privada e a Administração Pública 

 

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

18.13. Maiores informações acerca da presente licitação e/ou quaisquer dados 
necessários à complementação das especificações poderão ser obtidos junto à 
Equipe de Apoio ao Pregoeiro, no 1º andar do edifício Anexo II da Seção 
Judiciária do Maranhão, situado na Av. Senador Vitorino Freire, 300, Areinha, 
São Luís (MA), ou pelo fone/fax (98) 3214-5786, nos dias úteis, das 9h às 17h 
(horário local). 

 

 

São Luís, 20 de maio de 2020 

 

_________________________ 



      

José Valterson de Lima 

Juiz federal Diretor do Foro 

Seção Judiciária do Maranhão  
 
 



      

PREGÃO ELETRÔNICO  N. 031/2020 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 0006006-29.2019.4.01.8007 
 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO E 
SUBSEÇÕES DE BACABAL, BALSAS, CAXIAS E 
IMPERATRIZ. 

   

1. DO OBJETO 

  

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, abrangendo dentre outros: Mecânica em Geral, Arrefecimento, Refrigeração, 
Revisão Elétrica e Eletrônica, Lanternagem e Pintura, Alinhamento e Balanceamento em 
Geral, Borracharia, Acessórios, Lubrificação, Troca de Óleo Lubrificante, Fluido para 
Freio Hidráulico, Aditivo para Radiador, Filtro de Ar, Filtro de Óleo; dos veículos 
automotores oficiais pertencentes à frota da Seção Judiciária do Maranhão, Subseções 
Judiciárias de Bacabal, Balsas, Caxias e imperatriz. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

A contratação de empresa especializada em manutenção da frota deste Tribunal visa 
garantir as manutenções preventivas e corretivas necessárias para o perfeito funcionamento 
dos veículos, de modo a atender as demandas administrativas e jurisdicionais com 
segurança e bem estar. 

  

3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

3.1 A prestação dos serviços de implantação e operação de gerenciamento da frota de 
veículos da Justiça Federal do Maranhão, bem como os veículos locados, requisitados ou 
emprestados para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peça originais 
que utilize a tecnologia da informação, por meio da internet, com utilização de cartão 
eletrônico, deverá prever o que segue: 

3.1.1 Disponibilização de relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção, de 
preços praticados, em oficinas credenciadas, discriminados por veículo, identificados no 
item 3.6, incluindo equipamentos, veículos oficiais, locados, requisitados ou emprestados 
para compor a frota da Justiça Federal no Maranhão; 



      

3.1.2 Disponibilização de cartões individuais eletrônicos que viabilizam o gerenciamento 
de informação da frota, sendo um para cada veículo, no quantitativo de 34 (trinta e quatro) 
veículos oficiais e mais 06 (seis) cartões extras (genéricos) para serem utilizados em 
veículos locados, requisitados ou emprestados; 

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

3.1.4 Informatização dos dados do veículo, no momento da realização da manutenção 
consubstanciado em relatórios contendo: a identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão de obra e das peças, quilometragem, custos, 
disponibilizar a possibilidade de realização de cotação em outros estabelecimentos 
credenciados; 

3.1.5 Sistema tecnológico integrado que viabilize o pagamento resultante da manutenção 
dos veículos a ser contemplada, junto aos estabelecimentos credenciados por meio de 
cartão eletrônico; 

3.1.6 Permissão de acesso através da internet, por meio de senha administrada pela Seção 
de Segurança Vigilância e Transporte – SEVIT, permitindo parametrização de acesso a 
outro servidor designado pela SEVIT, permitindo a emissão de relatórios e 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo processo para aprovação de 
orçamento e recebimento dos serviços; 

3.1.7 Implantar no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após o recebimento da Autorização 
para execução dos Serviços pela CONTRATADA, os serviços de administração e 
gerenciamento das manutenções preventivas e corretivas em oficinas mecânicas 
credenciadas, com fornecimento de sistema Informatizado destinado aos veículos, tais 
como: cartões eletrônicos ou outro tipo de instrumento, identificando a placa do carro que 
habilitará seu portador à aquisição de peças e serviços junto aos credenciados pela 
CONTRATADA; 

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

1. Cadastramento inicial dos veículos e usuários, 
2. Estudo da logística da rede de atendimento; 
3. Estrutura de gestão; 
4. Implantação dos sistemas tecnológicos, e 
5. Treinamento de usuários; 

3.2 Tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, promover treinamento aos 
portadores dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinado aos veículos, bem 
como orientá-los sobre a correta utilização deles, a fim de que sua finalidade não seja 
desvirtuada; 

3.3 Reembolsar pontualmente, a rede de estabelecimentos credenciados, pelo valor 
efetivamente consumido, ficando claro que a SJMA não responde solidariamente ou 
subsidiariamente por esse pagamento, que é de total responsabilidade da CONTRATADA; 

3.4 Providenciar a correção das deficiências apontadas pela SJMA quanto à execução dos 
serviços contratados especialmente sobre a responsabilidade da CONTRATADA; 

3.5 Os serviços executados pelos estabelecimentos credenciados serão tratados diretamente 
entre a SJMA e o Estabelecimento; 



      

3.6 O escopo desta contratação abrange a prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva da frota da Seção Judiciária do Maranhão e Subseções vinculadas, que 
atualmente, é composta por 21 (vinte e um) veículos ativos, e 13 (treze) veículos propostos 
para alienação, conforme relação abaixo: 

  

VEÍCULOS ATIVOS 

ITEM MARCA/ MODELO QUANTIDADE 
ANO 

MODELO 
CÓDIGO 

FIPE 
1 GM MERIVA 01 2005   
2 FIAT DOBLO 01 2006   
3 GM VECTRA 01 2007   
4 FORD FIESTA SEDAN 01 2013   
5 FORD FIESTA SEDAN 02 2014   
6 GM COBALT 01 2013   
7 NISSAN FRONTIER 01 2005   
8 TOYOTA HILUX 01 2008   
9 GM SPIM 1.8/05 LUGARES 02 2014   
10 LOGAN EXPRESSION 1.6 02 2017   

11 
RENAULT MASTER MINIBUS 
EXECUTIVE L3H2 

01 2017   

12 CITROEN  C4 PALLAS 01 2012   
13 FORD RANGER 01 2011   
14 VW AMAROK CD SE 01 2013   
15 FIAT PÁLIO WEEKEND 01 2006   
16 GM ASTRA SEDAN 01 2004   
17 FORD ECOSPORT 4X4 01 2016   

  

VEÍCULOS INATIVOS 

ITEM MARCA/ MODELO QUANTIDADE 
ANO 

MODELO 
CÓDIGO 

FIPE 
1 GM ASTRA SEDAN 01 2002   
2 GM ASTRA SEDAN 01 2004   
3 VW SANTANA 04 2004   
4 VW SANTANA 01 2005   
5 FIAT DOBLO 01 2004   
6 FIAT MAREA 01 2006   
7 IVECO EUROCARGO 170E22 01 2007   

8 
FORD FIESTA SEDAN STREET 
1.0 

01 2002   

9 FORD RANGER XLS 3.0 01 2005   
10 FORD FOCUS 01 2006   
11 PEUGEOT BOXER 01 2007   

  

Observações: 



      

3.6.1 Os veículos registrados nos quadros acima refletem a situação atual da frota desta 
Seção Judiciária e Subseções vinculadas, a qual poderá ser alterada durante o período de 
execução contratual a qualquer tempo por simples apostilamento, sem necessidade de 
aditivo ao contrato, pois a alteração da composição da frota não caracteriza, por si só, o 
acréscimo ou supressão dos quantitativos contratados, afinal as métricas contratadas se 
baseiam no quantitativo estimado de horas de serviços e valor estimado para aquisição de 
peças, não havendo uma relação direta com a quantidade de veículos. 

  

4. DOS SERVIÇOS NOS VEÍCULOS 

4.1 Os serviços de manutenção e conservação dos veículos da CONTRATANTE, inseridos 
no escopo da presente contratação se dará mediante realização de reparação automotiva, 
revisões preventivas e corretivas, incluindo: 

4.1.1 Manutenção Preventiva – compreende todos os serviços executáveis em oficinas 
mecânicas reparadoras ou concessionárias de automóveis, obedecendo-se às 
recomendações do fabricante do veículo e/ou as recomendações da CONTRATANTE, 
dentre os quais exemplificam-se: 

1. Troca de pneus, alinhamento e balanceamento de rodas; 
2. Troca de óleo de motor, câmbio e diferencial, óleo de freio, líquido de 

arrefecimento; 
3. Lubrificação de veículos; 
4. Lavagem simples e completa; 
5. Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação; 
6. Higienização; 
7. Reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador etc.; 
8. Substituição de itens do motor; 
9. Limpeza de motor e bicos injetores; 
10. Regulagens de bombas e bicos injetores; 
11. Outros serviços constantes no manual do proprietário dos veículos e/ou 

equipamentos ou por orientação da CONTRATANTE; 
12. Outros serviços e peças não citados neste Termo de Referência, no Edital de 

licitação ou no manual do proprietário dos veículos e/ou equipamentos. 

  

4.1.1.1 A CONTRATANTE poderá realizar pesquisa de mercado quando da avaliação do 
orçamento de serviços e peças necessários ao bom funcionamento da frota, não citados 
neste Termo de Referência, no Edital de licitação ou no manual do proprietário dos veículos 
e/ou equipamentos. 

4.1.2 Manutenção Corretiva ou Pesada – compreende todos os serviços executáveis em 
oficinas mecânicas reparadoras ou concessionárias de automóveis, que venham a ocorrer 
fora dos períodos estabelecidos para execução das manutenções preventivas, para 
correções de defeitos aleatórios resultantes de desgaste e/ou deficiências de operação, 
manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a 
segurança de pessoas e materiais, dentre os quais se exemplificam: 

1. Serviços de retífica de motor; 
2. Montagem e desmontagem de jogo de embreagens; 
3. Serviços de instalação elétrica; 
4. Serviços no sistema de injeção eletrônica; 
5. Capotaria; 



      

6. Tapeçaria; 
7. Funilaria e pintura; 
8. Serviços no sistema de arrefecimento; 
9. Serviços no sistema de ar condicionado; 
10. Mecânica em geral, com fornecimento de peças, equipamentos e acessórios 

originais genuínos, vedada a utilização de peças usadas e, ou recondicionadas; 

4.1.3 Revisões periódicas, conforme manual do fabricante, atendendo todas as exigências 
legais para manter a garantia de fábrica, realizadas em Concessionárias, conforme marca 
dos veículos, em período de garantia e/ou quando da aquisição de novos veículos; 

4.1.4  A CONTRATADA deverá atender prontamente todos os chamados que venha a 
receber do fiscal do contrato ou substituto legal, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, 
contados do registro da solicitação dos serviços, quando da ocorrência de panes nos 
veículos que compõem a frota desta Seção Judiciária Maranhão e Subseções Vinculadas, 
excetuando-se as revisões de caráter preventivo, que obedecerá à escala de periodicidade a 
ser definida entre as partes; 

4.1.5 Todo material necessário à manutenção preventiva e corretiva deverá ser fornecido 
pela CONTRATADA, que, face às obrigações assumidas, deverá dispor de todas as 
ferramentas, equipamentos, instalações, etc., adequados ao tipo de serviço a ser realizado. 

4.1.6 Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e 
exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior 
que o original, as peças substituídas ou serviços executados com vícios, defeitos, 
incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo CONTRATANTE, decorrente 
de culpa da CONTRATADA, inclusive por emprego de mão de obra, acessórios ou 
materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para 
justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços 
recebidos pelo CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da 
aceitação e/ou dentro do prazo de garantia; 

4.1.7 A contratada deverá utilizar peças genuínas e/ou originais, materiais e acessórios 
originais, desde que atendidas às recomendações do fabricante do veículo, não podendo 
valer-se, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados, salvo nos casos excepcionais 
mediante autorização escrita da CONTRATANTE e justificativa da CONTRATADA, do 
motivo da utilização da peça sem ser original; 

4.1.8 Os serviços somente poderão ser executados por profissionais qualificados em 
condições e instalações técnicas adequadas, objetivando a realização dos serviços com 
eficiência e qualidade desejadas e com garantia; 

4.1.9 Execução dos serviços de manutenção no prazo não superior a 10 (dez) dias úteis 
para os casos de retífica de motor e 03 (três) dias úteis para os demais serviços, contados a 
partir da autorização da realização do serviço e substituição de peças, mediante aprovação 
total ou parcial do orçamento apresentado. Após a execução do serviço, o veículo deverá 
ser entregue limpo interna e externamente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.1.10 O prazo a que se refere o subitem acima poderá ser prorrogado mediante solicitação 
fundamentada, a qual deverá ser encaminhada à CONTRATANTE antes do vencimento 
do prazo inicial, cabendo ao fiscal do contrato ou substituto legal manifestar-se no prazo 
máximo de 2 (dois) dias úteis, quanto à prorrogação ou não do prazo. 

4.1.11 O Estabelecimento credenciado, pela CONTRATADA poderá subcontratar os 
seguintes serviços: funilaria, tapeçaria, borracharia, elétrica, retífica de motor, 
balanceamento, geometria, transporte de veículos, desde que atendidas às demais 



      

exigências deste instrumento, permanecendo inteiramente responsável pela segurança e 
integridade física do bem contra danos materiais, furto, roubo, incêndio, intempéries da 
natureza de qualquer espécie, independente da inexistência de culpa ou dolo, que venha a 
atingir o patrimônio do CONTRATANTE de forma parcial ou total, não transferindo a 
responsabilidade à subcontratada; 

4.1.12 Em havendo subcontratação, a empresa deverá representar previamente documento 
relacionando os nomes das subcontratadas, n°. do CNPJ, endereço completo, nome do 
responsável e respectivas declarações de que e quais os serviços que prestará nos veículos 
da Seção Judiciária do Maranhão e Subseções vinculadas ao fiscal do contrato ou substituto 
legal, que aprovará ou não a sua subcontratação, a qual será feita a mando e 
responsabilidade direta e exclusiva da subcontratante, sem qualquer tipo de vínculo 
negocial com o CONTRATANTE; 

4.1.13 O Estabelecimento credenciado, pela CONTRATADA deverá apresentar e entregar 
ao CONTRATANTE todas as peças, materiais e acessórios que forem substituídos por 
ocasião dos reparos realizados, salvo recusa pelo fiscal do contrato ou seu substituto legal 
em receber por falta de necessidade de manter sob sua guarda as peças substituídas. 

  

5. DOS PREÇOS 

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

5.2 O valor estimado para a manutenção da frota desta Seção Judiciária e Subseções 
vinculadas é de R$ 99.141,56 (noventa e nove mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta 
e seis centavos), destinado tão somente ao pagamento peças e serviços prestados nos 
veículos para o período de doze meses, conforme previsão orçamentária da Seção 
Judiciária do Maranhão; 

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

5.2.1 A Justiça Federal pagará mensalmente à “CONTRATADA”, a título de taxa de 
Administração um percentual MÁXIMO DE 1% (um por cento) que incidirá sobre o 
volume de produtos e serviços consumidos na rede própria da CONTRATADA ou em rede 
credenciada de estabelecimentos. 

5.2.2 O valor estimado para a manutenção da frota desta Seção Judiciária e Subseções 
vinculadas foi obtido mediante a soma dos últimos 12 (doze) meses (dezembro de 2018 a 
novembro de 2019)  que corresponde a um total geral de R$ 70.226,49 (setenta mil, 
duzentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), com uma média mensal de R$ 
5.852,21 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) 

5.3 O investimento necessário à implantação do sistema, tais como: Instalação dos 
equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, cartões (1ª, 2ª e 3ª via), 
credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema e treinamento 
do pessoal e fornecimento de manuais de operação (se houver), serão cobertos pela taxa de 
administração. 

5.4 O valor disponibilizado no item 5.2, o qual será firmado com a CONTRATADA, é 
apenas estimado, podendo não ser utilizado na sua integralidade; 

5.6 A CONTRATADA deverá apresentar percentual de desconto sobre o valor das peças 
dos veículos constantes do item 3.6 de acordo com a “LISTA/CATALOGO DE PREÇOS 



      

DE PECAS E ACESSORIOS” ou ORÇAMENTO fornecido por revenda autorizada pelo 
fabricante e o valor da mão-de-obra especializada, cotada em homem/hora trabalhada para 
a execução dos serviços de acordo com a especificação de cada veículo constante do item 
3.6; 

  

6. ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 

6.1 O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de serviços comuns, de que tratam 
a Lei nº. 10.520/02 e o Decreto nº. 10024/2019, por possuir padrões de desempenho e 
características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado. 

6.2 A contratação fundamenta-se ainda nos seguintes normativos: 

 Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, que estabelece normas gerais relativas 
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e 
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

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

 Lei 8.666, de 21/06/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências; Lei nº. 10.520 de 17/07/2002. 

 Lei 10.520 de 17/07/2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns, e dá outras providências. 

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

 Decreto nº. 8.538, de 06/10/2015, que regulamenta o tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 
nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração 
Pública Federal. 

  

7. DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 

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

7.1.1 Habilitação Jurídica: 

7.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresário individual; 

7.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documento de eleição de seus administradores; 

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



      

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

7.1.1.3.1 Certidão expedida por Órgão de Registro Público comprovando inscrição do ato 
constitutivo, em caso de sociedades simples; 

7.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

7.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.2.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa. 

7.2.4 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF). ou Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa. 

7.2.5 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento ao disposto na Lei 
12.440/2011. 

7.3 – Qualificação Técnica: 

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

7.3.2. Entender-se-á como compatível com o objeto pretendido o atestado que comprove a 
execução de serviços de manutenção de veículos com fornecimento de peças e acessórios, 
ou cadastro de estabelecimentos para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva com o fornecimento de peça e serviços, envolvendo, no mínimo, 10 veículos 
automotores. 

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

7.3.2.2 A licitante deve disponibilizar, quando solicitado, todas as informações necessárias 
à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, fornecendo, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante 
e local em que foram prestados os serviços. 

7.4 Documentação Complementar: 



      

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

7.4.2 Declaração de que não emprega e não empregará cônjuges, companheiros ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de membros, Juízes e 
servidores ocupantes de cargos de direção e assessoramento vinculados à Justiça Federal 
de Primeiro Grau no Maranhão- SJMA, na forma da resolução do Conselho Nacional da 
Justiça nº. 09/2005. 

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

7.5.1 aos registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas/CGU (Portal da Transparência – www.transparencia.gov.br); 

7.5.2 aos registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis Por Ato de Improbidade Administrativa (Portal do 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ – www.cnj.jus.br). 

7.5.3  Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
(www.tcu.gov.br). 

  

8. DAS PROPOSTAS 

8.1 A proposta deverá conter: 

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

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

 Validade da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no Edital. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem 
convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos 
assumidos, sem prejuízo da eventual possibilidade de prorrogação do prazo de 
validade. 

  

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

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

9.1.1 A melhor proposta será aquela que apresentar o menor preço global, considerando o 
valor anual estimado pela Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão – SJMA de R$ 
98.150,14 (noventa e oito mil, cento e cinquenta reais e catorze centavos), sobre a qual 
incidirá a taxa de administração. 

Assim, considerando-se a taxa de administração máxima admitida (1%) e o valor 
global anual estimado (R$ 98.150,14),  tem-se o valor global máximo admitido de R$ 



      

99.141,56 (noventa e nove mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos). 
Desse modo, para se calcular a taxa de administração, deverá ser utilizada a seguinte 
fórmula:  

 
TAXA =      __________   -1       x 100                    Preço global 

                      98.150,14 

            

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

PREÇO GLOBAL ANUAL (LANCE) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%)
R$ 99.141,56 1,00 
R$ 98.640,89 0,50 
R$ 98.346,44 0,20 
R$ 98.248,29 0,10 
R$ 98.150,14 0,00 
R$ 98.051,99 - 0,10 
R$ 97.953,84 - 0,20 
R$ 97.659,39 - 0,50 
R$ 97.168,64 - 1,00 
R$ 96.187,14 - 2,00 

  

9.1.2 A taxa de Administração poderá ser zero ou negativa. Em sendo negativa, 
representará desconto sobre o objeto contratado; 

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

9.1.4 O pagamento se dará em função da quantidade da utilização e de serviços realizados 
dentro do respectivo mês; 

9.2 Pela prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o menor valor cotado, resultante dos descontos oferecidos, 
estando neles incluídos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, peças de reposição, 
manutenção, limpeza, mão-de-obra e respectivos encargos, materiais básicos e todas as 
demais despesas; 

9.3 A estimativa de preços das peças e descrição dos itens a serem utilizados para 
manutenção preventiva e corretiva segue, conforme o anexo III, não podendo ser fornecido 
com valores superiores aos valores praticados no mercado, conforme a estimativa obtidos 
na pesquisa, conforme a tabela abaixo: 

ENDEREÇO DE OBTENÇÃO DE PEÇAS E VALORES 

https://www.bancodepreco.com.br/ 

www.comprasgovernamentais.gov.br  

 

Submarino (http://www.submarino.com.br/) 
 

https://extra.com.br/ 



      

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

https://www.shop 
time.com.br/ 

 

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

9.4 A estimativa de preços da mão de obra utilizada para manutenção preventiva e corretiva 
segue conforme o anexo IV, não podendo ser fornecido com valores superiores aos valores 
praticados no mercado, conforme a estimativa obtidos em pesquisa de preço no endereços 
eletrônico, https://www.bancodepreco.com.br/; 

Obs. O Anexo III serve como exemplificação de peças a serem utilizadas em manutenções 
preventivas e corretiva, não sendo assim taxativos os itens, pois em caso de manutenções 
poderá ser exigido itens que não estejam descritos no referido anexo. 

Obs 2. Em caso de fornecimento de peças que não estejam descritos no anexo III deve-se 
observar o valor de mercado para esses itens. 

 
10. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

10.1 Os serviços executados e as peças utilizadas deverão ter garantia de 03 (três) meses 
ou maior, de conformidade com a periodicidade determinada pelo fabricante. 

10.2 Na ocorrência de defeito durante o período de garantia a CONTRATADA será 
comunicada e deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do 
recebimento da comunicação, providenciar o devido reparo, sem qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 

10.3 Quando da devolução do veículo, a CONTRATADA deverá fornecer certificado de 
garantia através de documento próprio ou anotação impressa ou carimbada no ato de 
entrega do veículo. 

  

11. PRAZOS DE VIGÊNCIA 

11.1 A vigência do contrato será 12 (doze) meses, podendo ser renovado, por iguais e 
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, da 
Lei n.º 8.666/93, com alterações posteriores. 

11.2 O Contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam 
preenchidos os requisitos abaixo e numerados de forma simultânea, e autorizado 
formalmente pela autoridade competente: 

a) Quando os serviços forem prestados regularmente; 

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

c) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para Administração; 

d) A contratada concorde expressamente com a prorrogação; e 

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



      

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

  

12. FISCALIZAÇÃO / GESTÃO DO CONTRATO 

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

12.2 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual competem ao gestor da 
execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa e setorial, de 
acordo com os artigos 39 e 40 da IN-05/2017. 

12.3. A fiscalização será exercida pelo CONTRATANTE e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou 
de seus agentes e prepostos. Ao CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar a 
execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital. 

  

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Encaminhar os veículos à Contratada, informando os serviços a serem executados, 
de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre as 09 h e 18 h, para elaboração do 
orçamento; 

13.2. Autorizar a execução dos serviços e fornecimentos de peças, após análise e aprovação 
do orçamento, lançados no sistema de informação da CONTRATADA. Em 
estabelecimento próprio. 

13.2.1 Solicitar o fornecimento de no mínimo 3 (três) orçamentos distintos, caso seja 
necessário, neste caso poderá ser incluído o da CONTRATADA, a serem fornecido em até 
48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA; 

13.3. Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise e 
aprovação do orçamento, lançados no sistema de informação da CONTRATADA por 
estabelecimento credenciado, permitindo que seja feita a cotação de preços para verificar 
em qual estabelecimento é mais vantajoso, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas; 

13.4. Propiciar todas as condições indispensáveis à boa execução dos serviços, 
comunicando à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 
dos serviços, inclusive conduzir, quando necessário, os técnicos da CONTRATADA, às 
garagens da Justiça Federal do Maranhão onde se encontram os veículos; 

13.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, por um representante 
designado pela autoridade competente, nos termos do Art. 67 da Lei nº. 8.666/93; 

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



      

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

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

13.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias; 

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

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

13.12. Efetuar o pagamento observadas as condições e prazos definidos no contrato e 
conferir, receber e atestar as faturas/notas fiscais de cobrança emitidas pela 
CONTRATADA; 

13.13. Aplicar as penalidades nos casos de inadimplemento contratual. 

13.14. A SJMA se compromete a estabelecer o nível de permissão (consulta/administração) 
do acesso ao sistema de controle de frotas a cada unidade, podendo um ou mais usuários 
terem acesso completo ou parcial a toda frota, de acordo com suas respectivas 
responsabilidades; 

13.15 Fornecer no prazo de 10 (dez) dias a partir do recebimento da Autorização de 
Serviço, e manter atualizada a CONTRATADA o cadastro completo dos veículos, 
motoristas e condutores autorizados contendo todos os dados necessários ao seu registro, 
como: tipo de frota (própria, requisitada , locada), número da frota, placa, chassi, marca, 
modelo, motorização, tipo de combustível, lotação (órgão, cidade, código do centro de 
custos), matrícula do responsável pelo veículo, hodômetro, nome, matrícula e lotação dos 
motoristas e condutores autorizados; 

13.16 Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao sistema, em dois 
níveis: o de administrador (com poderes de alteração de realizar parametrização de 
usuários) e de usuários (apenas com acesso a relatórios), bem como responsabilizar-se pela 
troca da senha dos mesmos em caso de desligamento e férias; 

13.17 Solicitar no caso de extravio ou danos aos cartões destinados ao veículo ou ao 
condutor, A CONRATADA emitirá um novo cartão para o respectivo veículo e motorista, 
neste caso poderá ser fornecido até 2 (dois) cartões adicionais sem custo para a 
CONTRATANTE. 

13.18 Providenciar o cancelamento definitivo dos cartões destinados aos veículos em caso 
de alienação do veículo ou pela retirada do mesmo da frota de veículos credenciados, 
inutilizando os respectivo cartão; 

13.19 Designar para acompanhar a execução e fiscalizar a prestação dos serviços, objeto 
deste contrato um servidor na Seção Judiciária e outro em cada Subseção Judiciária; 

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



      

13.21 É de responsabilidade da SJMA, garantir que as informações digitadas no momento 
da transação na rede própria ou credenciada de estabelecimento sejam verídicas. Caso haja 
enganos ou distorções a CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios que possibilitam 
a identificação das anomalias, em tempo hábil de correção; 

  

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1 Disponibilizar rede própria ou credenciada de fornecedores de autopeças e prestadoras 
de serviços automotivos equipada para aceitar transações com os cartões eletrônicos ou 
transações via internet, dentro do Estado do Maranhão, no mínimo nas seguintes cidades: 
Açailândia, Bacabal, Balsas, Caxias e Imperatriz, São Luís e Santa Inês, cujo número de 
estabelecimentos da rede própria ou credenciada não poderá ser inferior a 03 (três), 
entendendo-se da seguinte forma: 03 (três) oficinas e 03 (três) fornecedores de autopeças, 
em cada uma das cidades citadas anteriormente, com vista a facilitar a competitividade de 
preços; 

14.1.1 Entende-se por oficina, neste Termo de Referência, estabelecimento que preste 
serviço de manutenções preventivas e corretivas, responsabilizando-se também pelo 
fornecimento de peças que forem necessárias para a execução dos serviços; 

14.2  A Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão - SJMA só tratará com lojas de 
autopeças somente quando o preço de peças a serem fornecidas pelas oficinas não forem 
compatíveis com os preços de mercado; 

14.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de reboque de veículo 24 (vinte e 
quatro) horas por dia por meio de rede própria ou credenciada para reboque dos veículos 
quando necessitarem serem deslocado até a oficina; 

14.4 Para a execução dos serviços somente serão aceitos pela Justiça Federal de Primeiro 
Grau no Maranhão - SJMA técnicos de manutenção próprios do estabelecimento da 
contratada ou da rede credenciada e desde que as oficinas disponham dos seguintes 
requisitos: 

14.4.1 Possuir preferencialmente microcomputador, impressora e conexão à internet; 

14.4.2 Possuir equipamentos eletrônicos apropriados para aferição e regulagem de 
motores; 

14.4.3 Dispor de ferramentas atualizadas para atendimento da frota da respectiva categoria 
de sua responsabilidade; 

14.4.4 Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção; 

14.4.5 Dispor de equipe técnica preferencialmente uniformizada; 

14.5 Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com a sua 
especialidade, com fornecimento de peças, componentes e demais materiais destinados à 
manutenção da frota de veículos da SJMA, nas suas instalações, independentemente da 
marca do veículo; 

14.6 Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de 
técnica e ferramental adequados; 

14.7 Devolver os veículos para a SJM em perfeitas condições de funcionamento; 



      

14.8 Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem 
confiados, de acordo com as especificações de fábrica e rigorosa observância aos demais 
detalhes emanados e/ ou aprovados pela SJMA, bem como executar tudo o que for 
mencionado, mas que seja necessário à perfeita execução dos serviços e desde que 
aprovado pela SJMA; 

14.9 A SJMA fiscalizará a execução dos serviços a serem prestados pela oficina da 
Contratada ou Credenciada pela Contratada; 

14.10 Somente utilizar peças, materiais e acessórios genuínos, originais, ou aqueles 
acertados ente a SJMA e a rede credenciada de estabelecimentos, desde que atendidas as 
recomendações do fabricante do veículo, e não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, 
de itens recondicionados, salvo nos casos excepcionais com autorização por escrito da 
SJMA; 

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

14.12 Atender com prioridade as solicitações da SJMA, para execução de serviços em 
oficinas ou de correções no sistema da CONTRATADA ou da rede credenciada da 
contratada para correções e/ou alterações de dados dos veículos ou usuários do sistema, no 
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da abertura do chamado; 

14.13 Fornecer em seu orçamento a relação das peças, componentes e materiais a serem 
trocados, bem como o volume de tempo de serviço, e o custo do homem/hora a ser 
empregado para a aprovação da SJMA; 

14.14 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SJMA; 

14.15 Não aplicar materiais e/ou serviços sem prévia autorização da SJMA; 

14.16 Disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as peças a serem 
substituídas nos veículo, fornecendo relação das mesmas e seus respectivos códigos, que 
serão verificados por servidor ou comissão especialmente designado(s), pela autoridade 
competente da SJMA; 

14.17 Receber e inspecionar o veículo que forem levados para execução de orçamento e/ou 
serviço; 

14.18 Enviar à SJMA, através do sistema informatizado da CONTRATADA, orçamento 
dos serviços necessários a serem aplicados no veículo, com as descrições de peças, 
materiais, serviços com os tempos de execução em horas centesimais e preços líquidos; 

14.19 Se autorizado, executar os serviços, mediante o recebimento pela internet da Ordem 
de Serviço expedida pela SJMA, através do sistema informatizado da CONTRATADA, ou 
conforme orientações da Seção de Segurança Vigilância e Transporte – SEVIT; 

14.20 Para a manutenção preventiva e corretiva em oficinas mecânicas credenciadas, o 
sistema deverá imprimir no comprovante de transação das informações abaixo, 
independentemente de solicitação prévia do portador e sem custo adicional para a SJMA, 
indispensáveis à manutenção da segurança e controle do sistema: 

a) O hodômetro do veículo no momento da realização dos serviços; 



      

b) o nome do estabelecimento comercial onde foi efetivada a transação de compra de peças 
ou serviços; 

c) A data e hora da(s) transação(ões), quantidade e descrição da peça ou serviços 
realizados; 

d) valor total da operação e código de identificação do motorista; 

14.21 A descrição da frota desta Seção Judiciária encontra-se no item 3. deste Termo de 
Referência, a qual poderá sofrer acréscimo ou diminuição, acarretando alteração no 
consumo de peças ou serviços para mais ou para menos. Esse fato não poderá onerar a taxa 
de administração contratada; 

14.22 Responde civil, administrativamente e penalmente por qualquer descumprimento das 
disposições legais, inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou omissão, que 
ocorram durante a realização dos serviços objeto deste contrato; 

14.23 O acesso às informações prestadas pela contratada deverá ser compatível com os 
padrões Windows, utilizado na rede interna da SJMA ou outro programa que venha a 
substituir, devendo ser disponibilizado na internet um portal de acesso aos relatórios e 
informações dos cartões, assim como permitir a exportação desses dados para o formato 
txt, pdf e banco de dados; 

14.24 Para a utilização do cartão destinado ao veículo, deverá o portador apresentá-lo ao 
estabelecimento credenciado, onde , através do seu equipamento, será efetuada a 
identificação da placa ou número do veículo, bem como verificada a consistência dos 
valores de hodômetro, das peças a serem empregados e dos serviços autorizados, para 
aquisição, definidos individualmente para cada veículo; 

14.24.1 Finalizada a operação o portador digitará a senha exclusiva do sistema para 
autorizá-la, recebendo um termo impresso pelo equipamento, denominado comprovante de 
transação, contendo todas as informações referentes à(s) peça(s) e serviços que foram 
realizados no referido estabelecimento; 

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

14.26 Cada cartão destinado ao veículo é de uso exclusivo daquele veículo nele 
identificado, não sendo permitida a utilização deste para qualquer outro veículo, sendo 
responsabilidade da SJMA o monitoramento sobre os motoristas e usuários do sistema; 

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

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

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

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



      

14.31 cada veículo e cada condutor deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor 
deverá ter sua identificação validada através de senha, durante a execução de qualquer 
operação realizada na rede credenciada; 

14.32 A CONTRATADA deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum 
dano que inviabilize seu uso correto, conforme a solicitação da Seção de Segurança 
Vigilância e Transporte – SEVIT; 

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

14.34 Em caso de danos involuntários ao cartão destinado ao veículo ou ao equipamento 
da CONTRATADA instalado em sua rede de estabelecimentos credenciados, ou em 
situações de força maior (falta de energia elétrica, etc.) obriga-se a CONTRATADA a 
disponibilizar procedimento de compra contingencial, através de serviço de atendimento 
ao cliente disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, para a obtenção por telefone o outro 
meio disponível, por parte do estabelecimento credenciado, do número da autorização de 
compra a ser transcrito para um formulário específico da CONTRATADA, que garanta a 
manutenção das informações necessárias ao controle e gestão da frota da SJMA, visando 
não prejudicar a continuidade das atividades operacionais de sua frota; 

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

14.36 Executar os serviços e fornecimentos de peças, após análise e aprovação do 
orçamento, lançados no sistema de informação da CONTRATADA , por meio de 
estabelecimento próprio. 

14.37 Fornecer no mínimo 3 (três) orçamentos distintos, caso seja necessário, neste caso 
poderá ser incluído o da CONTRATADA, a serem fornecido em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela CONTRATADA; 

14.38. Executar os serviços e o fornecimento de peças, após análise e aprovação do 
orçamento, lançados no sistema de informação da CONTRATADA por estabelecimento 
credenciado, permitindo que seja feita a cotação de preços para verificar em qual 
estabelecimento é mais vantajoso, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas; 

14.39 Executar o contrato em estrita conformidade com as especificações e com os termos 
nele previstos, em especial aqueles estabelecidos no item 3 deste Projeto Básico, de forma 
que os serviços a serem executados mantenham os veículos em condições de perfeito, 
ininterrupto e regular funcionamento, mediante assistência técnica e serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de defeitos e verificações que se fizerem necessárias, 
efetuando-se os consertos e lubrificações, bem como os demais serviços recomendados 
para uma manutenção adequada; 

14.40. Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem 
confiados, de acordo com as especificações de fábrica e eventuais complementações da 
CONTRATANTE, conforme documentos integrantes do Contrato e rigorosa observância 
aos demais detalhes e Ordens de Serviços emanadas e/ou aprovadas pela 
CONTRATANTE, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, 
mas que seja necessária à perfeita execução dos serviços; 

14.41. Disponibilizar ao CONTRATANTE acesso ao sistema para conferir os orçamentos 
lançados por meio de senhas permita sua ampla e irrestrita utilização para gerenciamento 
da manutenção dos veículos pertencentes à sua frota; 



      

14.42. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias, inclusive os 
equipamentos acessórios, causados por seus empregados, preposto ou subcontratada, não 
se eximindo ou transferindo a sua responsabilidade à CONTRATANTE, desde que fique 
comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei n.º 8.666/93; 

14.43. Permitir o acesso às instalações da CONTRATADA e aos estabelecimentos 
credenciados, e às instalações das suas eventuais subcontratadas, permitindo o 
acompanhamento, parcial ou total, dos serviços durante a sua execução; 

14.44. Manter efetivo controle dos serviços executados no contrato, por placa de veículo, 
podendo ser consultado pelo CONTRATANTE a qualquer hora mediante solicitação; 

  

14.45. Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, taxas), sempre 
que o veículo estiver sob a responsabilidade da CONTRATADA; 

14.46. Arcar com a responsabilidade técnica e financeira para a execução de todos os testes 
necessários para comprovar o desempenho dos serviços executados, na presença do fiscal 
do contrato ou substituto legal, ou de servidor designado para verificar os serviços 
executados caso seja solicitado; 

14.47. Apresentar os orçamentos com o preço das peças e serviços sobre os quais serão 
aplicados os descontos contratados, quando for o caso de permissão de descontos. 

14.48. Fornecer, mensalmente, ao fiscal do contrato ou substituto legal, relatório de 
manutenção, contendo o registro de todo trabalho efetuado e das peças porventura 
fornecidas; 

14.49. Apresentar sempre que solicitado pelo fiscal do contrato ou substituto legal, 
documentação que comprovem a procedência das peças destinadas à substituição; 

14.50. Apresentar orçamento que deverá ser feito de forma detalhada, abrangendo nome, 
código e quantidade de peças, número de horas e serviços a serem executados; 

14.51. Arcar com os prejuízos ou danos causados pelos seus funcionários aos veículos do 
CONTRATANTE, e após comunicação formal do fiscal do contrato, deverão ser 
substituídos por materiais/bens idênticos ou recuperados quando possível, deixando-os em 
perfeito estado de conservação ou funcionamento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas. A dilatação do prazo, por igual período, poderá ser solicitada pela CONTRATADA 
à CONTRATANTE que acatará o pedido ou não através de seu representante legal - fiscal 
do contrato ou seu substituto legal; 

14.52. Assumir a responsabilidade pelo pagamento dos salários, encargos sociais, fiscais, 
comerciais, trabalhistas e previdenciários, bem como pelos encargos previstos na 
legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época devida, não cabendo, sob hipótese 
nenhuma qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 

14.53. Assumir a responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os 
seus empregados na execução de serviços inerentes a este Contrato, ainda que acontecido 
nas dependências do CONTRATANTE. 

14.54 Manter, durante a vigência do Contrato e suas possíveis prorrogações, as mesmas 
condições de habilitação para contratar com a Administração Pública exigidas na licitação; 



      

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

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

  

15. DOS RELATÓRIOS 

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

15.1.1 Relação dos veículos por marca, modelo, ano de fabricação e motorização; 

15.1.2 Extrato analítico/sintético contendo todos os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, individualmente discriminados por veículo, apresentando data, hora local e 
quilometragem atual. 

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

15.1.4 histórico das operações realizadas por usuários previamente autorizados pela SJMA; 

15.1.5 Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado; 

15.1.6 Preço pago pelas peças e serviços adquiridos pela frota; 

15.1.7 Descritivo dos limites de créditos distribuídos aos veículos da frota ou grupo de 
veículos previamente estabelecidos na implantação; 

15.1.8 Relatório contendo o volume de gastos realizados por tipo de peça ou serviço; 

15.1.9 relatório constando apenas os veículos que apresentam distorções em termos de 
produtos adquiridos ou serviços realizados; 

  

16. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

16.1 Os serviços serão recebidos pelo fiscal do contrato ou por servidor devidamente 
designado para o serviço, após verificação da qualidade dos serviços prestados, bem como 
das peças eventualmente substituídas. 

16.2. Após o recebimento dos serviços a CONTRATADA poderá formalizar o faturamento 
dos respectivos serviços aceitos. 

  

17. DO PREPOSTO 

17.1 O licitante vencedor deverá indicar preposto aceito pela Administração da Justiça 
Federal no Maranhão durante o período de vigência do contrato, para representá-lo 
administrativamente, devendo fiscalizar periodicamente a qualidade dos serviços 



      

executados, bem como responder pelo fornecimento dos materiais necessários para a 
execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

17.2 Na indicação do preposto deverá constar o nome completo, número de documento de 
identidade e dados relacionados à sua qualificação profissional, bem como o número de 
telefone celular que possa ser acionado para solicitações corriqueiras e de emergência, fora 
do horário de expediente normal. 

17.3 O preposto será responsável pelo cumprimento das normas disciplinares determinadas 
pela Contratante, exercendo as suas atividades de maneira satisfatória, sem a necessidade 
de intervenção de servidores da administração da Contratante para prestar assistência, com 
poderes de decisão sob os funcionários. 

17.4 A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

17.5 O preposto deverá manter contato com o executor/gestor do contrato, com o objetivo 
de sanar qualquer demanda, tanto na área de administração de pessoal, de fornecimento de 
material, quanto da manutenção dos equipamentos utilizados nos serviços objetos desse 
contrato. 

  

18. DO PAGAMENTO 

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

18.1.1 Os valores pagos pelas manutenções preventiva e corretiva à rede credenciada de 
estabelecimento terão como limite o valor à vista; 

18.2 O pagamento será efetuado, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o adimplemento da 
obrigação, através de Ordem Bancária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, 
em conformidade com as normas vigente e acompanhada dos documentos em vigor, a 
seguir: 

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

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

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

d) Certidão relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (CRF), emitida 
pela Caixa Econômica Federal. 

e) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme a Lei nº. 12.440, de 07 
de julho de 2011, a, dentro do prazo de validade estipulada na Lei, bem como atender todas 
as aplicações nela estipulada. 

18.3. A apresentação de Nota Fiscal com incorreções ou desacompanhada da 
documentação requerida no item anterior, implicará na sua devolução à CONTRATADA 



      

para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 

18.4 A Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão reterá, na fonte, sobre os pagamentos 
efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 
1234/2012, ou outra(s) vigente(s) à época da ocorrência do pagamento. 

18.5 Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES, deve anexar à fatura documento que 
comprove esta opção, situação em que não incidirá a retenção disposta no item anterior. 

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

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

18.8 A Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão poderá deduzir da importância a 
pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada nos 
termos deste Termo de Referência; 

18.9 Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos 
de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser 
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 
fórmulas: 

I= (TX/100)365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela em atraso. 

  

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONDIÇÕES PARA RESCISÃO 
CONTRATUAL 

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

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

2. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 
3. Fraudar na execução do contrato. 
4. Comportar-se de modo inidôneo. 
5. Cometer fraude fiscal. 



      

6. Não mantiver a proposta. 

19.2 A CONTRATADA que incorrer nas infrações previstas no inciso 19.1, acima, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e/ou no contrato, e nas 
demais cominações legais. 

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

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

2. Deixar de realizar pagamento do salário e demais verbas trabalhistas. 
3. Não manter as condições de habilitação previstas em lei. 

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

19.5 As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com garantia do 
contraditório e da ampla defesa, observando-se os procedimentos previstos na Lei nº 
8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99. 

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

19.7 Recebida a defesa, o Diretor do Foro da Seção Judiciária do Maranhão deverá 
manifestar-se motivadamente sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
para concluir pela imposição ou não da penalidade. 

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

1. Advertência por escrito. 
2. Multa. 
3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir Administração pelos 
prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
na alínea anterior. 

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

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

1. Atraso de até 05 dias: multa de 0,2% x dias de atraso x valor mensal contratado. 
2. Atraso de 06 até 10 dias: multa de 0,4% x dias de atraso x valor mensal contratado; 
3. Atraso de 11 até 15 dias: multa de 0,6% x dias de atraso x valor mensal contratado 

(repetido). 



      

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

19.12 Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução insatisfatória dos 
serviços, atrasos, omissões e outras falhas, conforme descrições no Quadro E abaixo, será 
aplicada à CONTRATADA penalidade de advertência. 

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

QUADRO E – INFRAÇÕES/MULTAS 
 

Nos casos em que deixar de: 

 

Multa por dia de: 

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

 

1,0% 
  

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

2,0% (dois) por cento 

 3) cadastrar as oficinas na forma do item 14.1 

 

3,0% por não 
estabelecimento 

  

 4)  fornecer o serviço na forma do item 14.3 

 

0,5% por ocorrência 
  

 5) obedecer ao item 14.10. além de refazer o serviço com o 
fornecimento do item exigido 

 

2%  por ocorrência 

6) fornecer os orçamentos na forma do item 14.37 0,5% por ocorrência 
7) recuperar o bem danidicado na forma do item 14.51 1,0% por ocorrência 
8) obedecer ao item 13.10, quando solicitado 0,5% por ocorrência 

  

19.14 Observar os dispostos nos ANEXOS II e IV, para fins de aplicação das penalidades 
de advertência e de multa referentes ao não atendimento da qualidade mínima exigida no 
Acordo de Níveis de Serviços – ANS. 

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

19.16 A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução dos serviços, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, por 
fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à 
sua ocorrência. 

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



      

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

19.19 Caso a CONTRATADA não tenha crédito a receber da CONTRATANTE, terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, 
apurada em regular procedimento administrativo, sob pena de cobrança judicial. 

19.20 A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir unilateralmente o contrato na 
ocorrência dos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

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

19.22 O descumprimento reiterado das solicitações emanadas do GESTOR DO 
CONTRATO e a constatação de situação irregular perante as obrigações fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

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

art. 49.  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

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

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

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

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

20. TIPO E MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

  



      

20.1 Propõe-se que licitação seja por meio de  Pregão Eletrônico, de acordo com a Lei Nº 
10.520/2002 e Nº 10.024/2019. ressalta-se o objeto a ser contratado não se enquadra nos 
termos do artigo 3º do Decreto nº 7.892/2013. 

20.2 A adjudicação será por item, tendo em vista que se trata de objeto único com a mesma 
especificação. 

21. VISITA TÉCNICA 

  

21.1  Apesar de facultado, sugeri-se aos licitantes a realização de visita técnica ao local de 
serviço para fim de vistoriar todos os veículos e instalações da SJMA  com o objetivo de 
tomarem ciência do estado atual dos mesmos, inteirando-se completamente do objeto a ser 
licitado, permitindo assim o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta. 

21.2 A visita técnica deverá ser previamente agendada junto a Seção de Vigilância e 
Transporte (SEVIT), de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h pelo telefone (98) 3214-
5706. 

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

21.4 Na visita técnica, em encontrando algum aspecto incompatível com os termos do 
edital como um todo ou algo que possa alterar o estatuído neste instrumento, a licitante 
deverá comunicar formalmente e tempestivamente à Administração da Seção 
Judiciária/Subseção, afim de que esta possa se manifestar também formalmente a respeito; 

21.5 O silêncio da licitante quanto à vistoria, ao teor deste Termo de Referência ou edital 
licitatório, dentro do prazo adequado anterior a licitação, importará na sua aceitação total 
e irrestrita a todos os termos do edital como um todo, e, em assim sendo, não serão aceitas 
impugnações ou recursos posteriores ao prazo hábil atinente à matéria; 

21.6 Caso o licitante opte pela não realização da vistoria, deverá emitir declaração própria, 
assinada pelo representante ou pelo preposto conforme, modelo constante em ANEXO do 
edital, dando fé que conhece todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento do 
objeto desta licitação, estado ciente das condições físicas, responsabilizando-se 
integralmente, também pela execução do objeto nas condições descritas neste Termo de 
Referência e no Edital, não podendo alegar posteriormente desconhecimento das condições 
existentes. 

22. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

22.1 Para garantir o fiel cumprimento do contrato, a CONTRATADA apresentará garantia 
em até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, 
da assinatura do contrato na modalidade escolhida, correspondente a 5% (cinco por cento) 
do Valor Anual Contratado, podendo a Administração efetuar a retenção dos pagamentos 
devidos em caso de descumprimento do prazo estabelecido acima. 

22.2  A garantia de execução do contrato deverá ter validade durante a execução do 
contrato, estendendo-se por mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual, 
devendo ser renovada a cada prorrogação. 

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



      

1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas. 

2. Prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato. 

3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA. 
4. Obrigações de natureza trabalhista, previdenciária e com o FGTS, não adimplidas 

pela CONTRATADA. 

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

  

22.5 Havendo revisão do valor contratado ou alteração que implique no aumento do 
quantitativo do objeto do contrato, o valor da garantia deverá ser complementado em igual 
proporção. 

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

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

  

23. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

23.1. A presente aquisição ou contratação está alinhada com o planejamento estratégico na 
perspectiva Sociedade: assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, como também 
está alinhada com a proposta orçamentária da Justiça Federal de Primeiro Grau no 
Maranhão. 

  

24. DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1 Estratégia de contratação: pregão eletrônico. 

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

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

24.4 A licitação objeto deste termo de referência poderá ser revogada total ou parcialmente, 
sem que caiba indenização aos licitantes em consequência do ato, nos termos do art. 49 da 
Lei 8.666/93. 

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

  

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 



      

 
 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) 

Durante a vigência do contrato a Administração adotará o Instrumento de Medição 
de Resultado – IMR, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Instrução 
Normativa SEGES/MPDG nº 5 de maio de 2017; 

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

O Indicador proposto implica em variáveis que estão sob o controle da Administração 
e permitem a mensuração da qualidade e eficiência dos serviços contratados. 

O resultado da avaliação mensal do indicador será entregue à Contratada para que 
possa emitir a fatura mensal, caso haja alguma ocorrência não atendida; 

O prazo para a manifestação de parecer da contratada sobre as pontuações obtidas e 
cálculo de fatura, é de até dois dias úteis, após a comunicação da contratante, por 
email devidamente entregue; 

Os pagamentos por parte da contratante serão proporcionais ao atendimento das 
metas estabelecidas no Instrumento de Medição de Resultados – IMR estabelecido 

Indicador 

Cumprimento das obrigações contratuais 

Item Descrição 

Finalidade  Garantir a qualidade na prestação dos serviços 

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

Instrumento de 
medição 

 Planilha de controle dos serviços executados, conforme anexo II

Forma de 
acompanhamento 

 Realização Mensal de monitoramento das solicitações não 
atendidas pelo sistema, email, ofícios. 

Periodicidade  Mensal 

Mecanismo de 
Cálculo 

 O número de ocorrências no mês refletirá o percentual de alcance 
da meta (%) ou glosa, pelo não alcance dos serviços solicitados. 

Início de Vigência  A partir do início da execução dos serviços 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

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

2. 3 a 5 ocorrências = 98,50% da meta = recebimento de 
98,50% da fatura do mês. 

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

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

Sanções 
 A existência de mais de 12 (doze) ocorrências, inclusive, 
considerar-se-á como atingida 93% da meta. Recebimento de 
93% da fatura 

Observações   

  



      

  

  

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
OCORRÊNCI
AS 

01 Não atendimento às solicitações de cadastro de usuários; 
 

  

02 
Não prestar informações para esclarecimentos solicitados pela contratante em 
tempo estabelecido no contrato, atendendo prontamente todas as reclamações; 

 

  

03 
não fornecimento de senha aos usuários do sistema no prazo de até 
24 horas da abertura do chamado; 

  

04 
deixar de treinar os estabelecimentos credenciados para operação do 
sistema;. 

  

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

  

06 
demais obrigações da contratada enumeradas neste Termo de 
Referência, e em especial o item 13 

  

  

  

ANEXO III DO TERMO DE EFERÊNCIA 

DESCRIÇÃO DE PEÇAS E VALORES 

ITE
M 

DESCRIÇÃO DA PEÇA 
VALO
R 

  

01 
Cola, Composição Silicone, Cor Vermelha, Aplicação Peça Mecânica 
Veículos, Características Adicionais Resistente À Temperatura De 320 ̈ C, 
Tipo Pastosa 

R$ 
4,51 

  

02 Conjunto De Filtro Para Combustível Do Mbb Om-352 A. 
R$ 
39,12 

  

03 Filtro de óleo da caixa de mudança da VBTP M113. (Ref. C1169) 
 

R$ 
63,31 

  

04 
Mangote reta com capacidade para suportar pressão de 30 PSI e temperatura de 100°C, 
diâmetro interno 7 cm, espessura da borracha de 0,5 cm, comprimento 20 cm. 

 

R$ 
69,98 

  

05 Filtro de combustível primário do Motor detroit 8V71T modelo 7083-7399. 
 

R$ 
75,55 

  

06 Filtro de óleo lubrificante para o Motor MBB OM-352 A. 
 

R$ 
42,44 

  

07 Correia dupla modelo 3V X 950 (Ref. Goodyear) 
 

R$ 
143,93 

  

08 
R$ 
162,81 

  



      

Relógio mecânico indicador da temperatura do óleo da caixa de transmissão, sensor de 
mercúrio, que possibilite a medição da variação da temperatura de 100ºC à 150ºC, cabo 
não inferior a 5 metros de comprimento, diâmetro 60 mm. 

 

09 
Relógio mecânico indicador da temperatura da água do motor, sensor de mercúrio, que 
possibilite a medição da variação da temperatura de 40ºC à 110ºC, cabo não inferior a 5 
metros de comprimento, diâmetro 60 mm. 

 

R$ 
163,62 

  

10 Rolamento cônico nº de Referência 39585/39520. (Ref. TIMKEN). 
 

R$ 
219,08 

  

11 Rolamento cônico nº de Referência 3780/3720 (Ref. TIMKEN, SKF). 
 

R$ 
129,34 

  

12 Farol auxiliar redondo seale beem 24v, entrada de três pinos, diâmetro 110 mm 
 

R$ 
110,96 

  

13 Cupilha (contrapino) tamanho: 1 ½ x 1/16 . 
 

R$ 
85,85 

  

14 
Parafuso cabeça cônica de 1/2 , rosca de 20 fios por polegada, comprimento total 1 1/4 , 
rosca total, para retirada deste parafuso é usado chave alem 5/16 , o parafuso deve 
suportar torque de 80 libras. Utilizado na carenagem da VBCOAP M109. 

 

R$ 
2,99 

  

15 Arruela de travamento com abas (orelhas) duplas, para parafusos de 10 mm. 
 

R$ 
0,40 

  

16 Par Amortecedor Dianteiro Toyota Hilux 2005 A 2013 Cofap 
R$ 
470,90 

  

17 FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL - NISSAN FRONTIER S 4X4 
 

R$ 
79,00 

  

18 FILTRO DE AR - PIC UP NISSAN FRONTIER S 4X4 
 

R$ 
54,53 

  

19 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BISA - PIC UP NISSAN FRONTIER S 4X4 
 

R$ 
80,00 

  

20 PASTILHAS DE FREIO - PIC UP NISSAN FRONTIER S 4X4 
 

R$ 
110,00 

  

21 KIT DE EMBREAGEM - PIC UP NISSAN FRONTIER S 4X4 
 

R$ 
720,00 

  

22 AMORTECEDOR DIANTEIRO - PIC UP NISSAN FRONTIER S 4X4 
 

R$ 
311,40 

  

23 CORREIA DO AR CONDICIONADO - PIC UP NISSAN FRONTIER S 4X4 
 

R$ 
78,00 

  

24 CORREIA DO ALTERNADOR - PIC UP NISSAN FRONTIER S 4X4 
 

R$ 
89,70 

  

25 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - PIC UP NISSAN FRONTIER S 4X4 
 

R$ 
50,00 

  

26 FILTRO DO AR CONDICIONADO - PIC UP NISSAN FRONTIER S 4X4 
 

R$ 
75,00 

  



      

27 LAMPADA 2 POLOS 12V NISSAN FRONTIER S 4X4 SPORTS 
 

R$ 
5,00 

  

28 LAMPADA 1 POLO 12V NISSAN FRONTIER S 4X4 SPORTS 
 

R$ 
5,00 

  

29 PEDAL DA EMBREAGEM COM O PINO DE FIXAÇÃO (ARTICULAÇÃO) 
 

R$ 
529,28 

  

30 
LANTERNA TRASEIRA COMPLETA LADO DIREITO-FORD FIESTA HATCH 1.6 
FLEX 2012 

 

R$ 
500,00 

  

31 
PIVÔ DOS BRAÇOS DA DIREÇÃO ESQUERDO LADO DO MOTORISTA -FORD 
FIESTA HATCH 1.6 FLEX 2012 

 

R$ 
260,29 

  

32 BATENTE DO AMOTECEDOR TRASEIRO-FORD FIESTA HATCH 1.6 FLEX 2012
 

R$ 
643,50 

  

33 BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA-FORD FIESTA HATCH 1.6 FLEX 2012 
 

R$ 
153,42 

  

34 VELAS DO MOTOR-FORD FIESTA HATCH 1.6 FLEX 2012 
 

R$ 
77,22 

  

35 DISCO DE FREIO DIANTEIRO FORD RANGER 2010 
 

R$ 
350,00 

  

36 AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD RANGER 2010 
 

R$ 
450,00 

  

37 CORREIA DO ALTERNADOR FORD RANGER 2010 
 

R$ 
100,00 

  

38 BUCHAS DA SUSPENSAO DIANTEIRA FORD RANGER 2010 
 

R$ 
117,30 

  

39 PIVO DAS BANDEJAS FORD RANGER 2010 
 

R$ 
540,00 

  

40 BIELETAS DA SUSPENSAO DIANTEIRA FORD RANGER 2010 
 

R$ 
361,20 

  

41 CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA ESQUEDA FORD RANGER 2010 
 

R$ 
205,50 

  

42 SERVO FREIO (HIDROVÁCUO) FORD RANGER 2010 
 

R$ 
900,00 

  

43 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM FORD RANGER 2010 
 

R$ 
374,55 

  

44 
CUBO DE RODA DIANTEIRO DIREITO COM OS ROLAMENTOS FORD 
RANGER 2010 

 

R$ 
552,00 

  

45 BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA DIREITA FORD RANGER 2010 
 

R$ 
494,85 

  

46 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR - Toyota Hilux ano 2014 
 

R$ 
79,99 

  



      

47 TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR - Toyota Hilux ano 2014 
 

R$ 
390,00 

  

48 PIVÔ INFERIOR (DOIS LADOS) - Toyota Hilux ano 2014 
 

R$ 
300,00 

  

49 FILTRO DECANTADO - Toyota Hilux ano 2014 
 

R$ 
220,00 

  

50 FUSÍVEL 20A (MÉDIO) 
 

R$ 
5,00 

  

51 
Pneu novo 195/65, R15, 8 lonas, 91H. Para veículo Chevrolet Spin LTZ 1,8 e outros 
veículos que sejam acrescentados a frota. 

 

R$ 
272,00 

  

52 
DISCO DE FREIO DIANTEIRA AUTOMOTIVO, VENTILADO, PARA VEICULOS 
DA MARCA GM, MODELOS COBALT/SPIN/SONIC, ANO 12/15, CODIGO DA 
MONTADORA 13502001, PECA FABRICANTE ORIGINAL 

 

R$ 
150,00 

  

53 
PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS 
DA MARCA GM, MODELO SPIN, COBALT, ANO 17(VIDE VERSOES), CODIGO 
DA MONTADORA, 52131193, PECA GENUINA 

 

R$ 
150,00 

  

54 Tampa de Valvula fiesta rocam - gasolina + junta 
R$ 
263,84 

  

55 
PIVÔ BALANÇA SUSPENSÃO, REFERÊNCIA PV1021 96FB3395AB, TIPO USO 
BANDEIJA DIANTEIRA, APLICAÇÃO VEÍCULO MARCA FORD FIESTA 1.6 
2006, MATERIAL FERRO 

 

R$ 
78,06 

  

56 
CARCACA VALV TERM FIESTA ECOSPORT FOCUS ROCAM FLEX-
COMPLETA PLASTICA 

 

R$ 
248,00 

  

57 
Junta Da Tampa De Valvulas Tampa Do Cabecote Sigma 1.6 New Sigma 1.6 1.5 Focus 
/fiesta /ecosport /ka 

 

R$ 
161,70 

  

58 ADITIVO RADIADOR 1LT CAR+ VERDE CONCENTRADO 
 

R$ 
17,25 

  

59 Reservatório De Água Do Radiador New Fiesta/ecosport/novo Ka 
 

R$ 
120,00 

  

60 Reservatório De Água Do Radiador Hilux 2005/2011 Com Tampa 
 

R$ 
300,00 

  

61 Reservatório de água do Meriva 03/8V FLEX 2005-2 Saídas 
 

R$ 
95,00 

  

62 Reservatório de água do Cobalt/Onix/Spin/Novo Prisma 
 

R$ 
71,80 

  

63 Cano Tubo Água Peugeot 307 Citroen C4 2.0 16v 00 A 07 Autom 
 

R$ 
77,07 

  

64 
Tubo Do Fluxo De Água Do Motor (cano De Refrigeração) Volkswagen 
Santana/quantum 1993/98 - Ext2221 Expeditubos 

 

R$ 
30,00 

  

65 Interruptor De Luz De Freio Onix /Cobalt /Prisma /Sonic / Tracker - 3rho430 
 

R$ 
81,54 

  

66 
Interruptor de Luz de Freio Ka Fiesta Escort Courier Mondeo Verona Ecosport Apollo 
Logus Pointer 3-RHO 381 

 

R$ 
32,55 

  

67 
Sensor Pedal Embreagem Interruptor Freio Gol Polo Golf Bora Amarok Up Saveiro 
Parati 

 

R$ 
84,27 

  



      

68 Mangueira De Agua Do Tubo Distribuidor Bomba Dagua Original Cobalt /spin 
 

R$ 
67,47 

  

69 
Kit Revisao 1.8 Tensor Correia Bomba Dagua Valvula Termost Corsa Novo /montana 
/meriva /cobalt /spin 

 

R$ 
220,93 

  

70 
Bomba Dagua Agile/celta/cobalt/corsa Classic/corsa Novo/corsa 
Pickup/meriva/montana/onix/prisma/spin 

 

R$ 
267,27 

  

71 Kit Correia Dentada Spin 1.8 8v 2013 a 2017 Bomba Dagua 
 

R$ 
156,16 

  

72 
Pivô De Suspensão Gm Cobalt 2011 Em Diante Onix Spin 2012 Em Diante Tracker 2013 
Em Diante Sonic 2012 A 2014 Cobalt 2011 Em Diante 

 

R$ 
60,30 

  

73 
Balança Dianteira Chevrolet Cobalt 2012 a 2016 Spin Onix Prisma 2013 a 2016 Sonic 
2012 a 2014 Lado D 

 

R$ 
201,90 

  

74 Pivô Inferior Spin 2012 em Diante - Chevrolet/gm 
 

R$ 
81,10 

  

75 
Bandeja Dianteira com Buchas Com Pivô Direita Spin 1.8 8V 2012 em Diante 95031914 
95940450 Chevro 

 

R$ 
454,14 

  

76 Pivô Inferior Spin 2012 em Diante - Chevrolet/gm 
 

R$ 
81,10 

  

77 Pivô De Suspensão Viemar Chevrolet Cobalt-Onix-Prisma-Sonic-Spin-Tracker 2011- 
 

R$ 
100,44 

  

78 
Bandeja Balança da Suspensão Dianteira Ford Ecosport 2004 em diante Fiesta 2003 em 
diante Esquerdo 

 

R$ 
112,60 

  

79 
Pivô de Suspensão SKF Ford Fiesta 2002 em Diante Ecosport 4x2 4x4 2003 a 2012 KA 
2008 a 2013 

 

R$ 
61,56 

  

80 
Pivô de Suspensão Ford Ecosport 2013 em diante New Fiesta 2011 em diante KA 2014 
em diante 

 

R$ 
62,84 

  

81 Coifa Homocinética Hilux 1997 a 2008 (Lado Caixa) 
 

R$ 
50,98 

  

82 Bandeja Superior Esquerda Com Pivo Toyota Hilux 2005 A 2013 
 

R$ 
189,90 

  

83 Pivo Inferior Suspensão Hilux 2005 A 2016 Sw4 2005 A 2016 
 

R$ 
127,90 

  

84 Pivô Suspensão Amarok 2011 a 2019 Inferior Motorista Passageiro Trw 
 

R$ 
95,07 

  

85 Par Pivo Suspensão Inferior Volkswagen Amarok 2010/2018 
 

R$ 
89,90 

  

86 TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR FORD RANGER 2010 
 

R$ 
250,00 

  

87 Tensor Correia Alternador Astra /Zafira /Celta /Calibra /Corsa /Omega /Prisma /Vectra 
 

R$ 
194,30 

  

88 Vectra 06 A 11 Correia de Acessórios Poly V 
R$ 
55,95 

  

89 
Polia Tensora Da Correia Do Alternador Spin Cobalt Meriva Montana Corsa Todos Com 
Motor 1.8 E Fiat Palio Punto Siena Strada Doblo Idea Todos 1.8 8v 

 

R$ 
51,40 

  

90 Tensor Da Correia Dentada Nova Ecosport 1.6 Após 2013 - Vtov 
 

R$ 
139,46 

  



      

91 Kit Correia Dentada Gates KS403 Ford Ecosport Fiesta 1.6 16V 2009 em diante 
 

R$ 
364,99 

  

92 
Coxim Do Amortecedor Dianteiro Gm Cobalt 2011 Em Diante Onix Prisma Spin 2013 
Em Diante Sonic 2013 A 2014 

 

R$ 
57,60 

  

93 coxim spin 2014 rolamento 
 

R$ 
189,99 

  

94 Kit Coxim Batente Coifa Amortecedor Dianteiro Spin 2014 
 

R$ 
182,00 

  

95 Par Coxim Batente Coifa Amortecedor Traseiro GM Spin 2014 
 

R$ 
156,00 

  

96 Cubo Roda Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2018 Dianteiro Sem Rolamento Fremax 
 

R$ 
118,06 

  

97 Cubo Roda Chevrolet Spin 1.8 2013 a 2018 Traseiro Com Rolamento Fremax 
 

R$ 
310,14 

  

98 
Cubo Da Roda Traseira Nakata Gm Cobalt Onix 1.4 8v Spin 1.4 1.8 8v 2012 A 2015 
Sonic 1.6 16v 2012 A 

 

R$ 
427,61 

  

99 Rolamento Duplo Roda Dianteira Cobalt, Sonic, Spin, Tracker 
 

R$ 
160,90 

  

100 
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA COBALT ONIX SONIC SPIN TRACKER 
TODOS C/ABS 

 

R$ 
125,00 

  

101 Kit Coxim Batente Coifa Amortecedor Dianteiro Cobalt 2014 
 

R$ 
182,00 

  

102 
Kit Coxim Batente do Amortecedor Dianteiro Axios Cobalt Spin + Bieleta + Kit Coxim 
Batente Traseiro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

R$ 
698,98 

  

103 
PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS 
DA MARCA GM CHEVROLET, MODELOS SPIN/COBALT 1.4/1.8, C/ ABS, ANO 
12/14, CODIGO DA MONTADORA 95231012, PECA FABRICANTE ORIGINAL 

 

R$ 
63,00 

  

104 Jogo de pastilhas de freio Chevrolet Spin MTZ 1.8 2014 
 

R$ 
64,00 

  

105 Reservatorio Da Caixa De Direcao- Cobalt/ Sonic/ Spin 
 

R$ 
148,43 

  

106 
Barra Axial Da Caixa De Direcao - Cobalt/sonic/spin 2012 Em Diante / Onix 2013 Em 
Diante / Sonic 2012 Ate 2014 / Prisma Novo 2013 Em Diante 

 

R$ 
83,31 

  

107 Coifa Caixa Direcao - Cobalt/ Spin/ Onix/ Prisma Novo/ Tracker Nova 
 

R$ 
51,57 

  

108 Barra Axial Direcao Hidraulica Ampri Onix /prisma /cobalt /spin /sonic 
 

R$ 
41,01 

  

109 
Terminal De Direção Lado Esquerdo Caixa Eletro-hidráulica Do Onix , Prisma Novo B, 
Cobalt E Spin 2017 Em Diante 

 

R$ 
94,16 

  

110 Terminal Direção Perfect Gm Cobalt Onix Prisma Spin Sonic 
 

R$ 
48,61 

  

111 Reparo Caixa Direção Hidraulica Cobalt Onix Spin Prisma 
 

R$ 
263,00 

  

112 Caixa Direção Mecânica Ford Fiesta 99 A 2013 Sem Ponteira Nakata 
 

R$ 
543,43 

  

113 Bucha Caixa Direção Eletrica Ford New Fiesta New Ecosport 
 

R$ 
39,90 

  



      

114 Reparo Caixa Direção Hidraulica Fiesta Rocam 03/14 Visteon 
 

R$ 
166,67 

  

115 Axial Da Caixa De Direcao Mecanica Street Peca Original Fiesta /courier 
 

R$ 
92,40 

  

116 Isolador Da Caixa De Direcao 1998 Rocam Peca Original Fiesta /ka /courier 
 

R$ 
34,55 

  

117 
Coifa Da Caixa De Direcao Valor Da New Novo Nova Marca: Original Original Fiesta 
/ecosport /ka 

 

R$ 
173,25 

  

118 
Grampo De Fixacao Da Coifa Da Caixa Da Direcao Hidraulica Orig Fiesta /ecosport /ka 
/courier /mondeo 

 

R$ 
35,86 

  

119 Adaptador Caixa De Direção Original Ford Mondeo Ka Fiesta 
 

R$ 
36,00 

  

120 Bucha Da Cremalheira Da Caixa Direcao Mecanica Peca Original Fiesta /ka /courier 
 

R$ 
25,46 

  

121 Caixa Direcao Toyota Hilux 2008 
 

R$ 
1.199,
00 

  

122 
Caixa Direcao Hidraulica Para Veiculos Com Direcao Lado Direito Cod.ref. 2h2422055b 
Amarok 

 

R$ 
1.265,
60 

  

123 Reparo Caixa De Direcao Hidraulica Doblo 1.8 Elx Hlx 2007 
 

R$ 
120,99 

  

124 Caixa Hidráulica Trw Fiat Doblo 1.3/1.4/1.6/1.8 
 

R$ 
2.047,
59 

  

125 Doblo 01 A 18 Terminal De Direcao 
 

R$ 
47,18 

  

126 Pastilha De Freio Dianteira - Hilux 2008 A 2013 - N1447 
 

R$ 
188,40 

  

127 Pastilha De Freio Dianteira Doblo / Palio / Siena / Punto / Strada - Cobreq N533 
 

R$ 
65,40 

  

128 Pastilha De Freio Dianteira - Amarok 2010 A 2013 - N293 
 

R$ 
184,20 

  

129 Vectra 02 A 09 Pastilha De Freio Dianteira 
 

R$ 
79,72 

  

130 Pastilha De Freio Meriva Astra Vectra Zafira Aro 15 
 

R$ 
90,07 

  

131 
Jogo De Pastilhas Do Freio Roda Dianteira 1.0 4x4 Rocam 2014 1.0 Sem Abs Origin 
Fiesta /ecosport /ka 

 

R$ 
103,95 

  

132 Kit Disco Pastilha De Freio Dianteiro Ranger 4x2 Sem Abs 1999 A 2011 
 

R$ 
419,72 

  

133 Pastilha Freio Ranger 1995/ 2011 Dianteira 
 

R$ 
138,00 

  

134 reservatorio fluido do freio original prisma /cobalt /onix /spin 
 

R$ 
42,61 

  

135 Filtro de ar primário Chevrolet Spin MTZ 1.8 2014 
 

R$ 
34,92 

  

136 Reservatorio Fluido Do Freio Original Prisma /cobalt /onix /spin 
 

R$ 
69,90 

  



      

137 Oleo Fluido De Freio Dot4 Original Corsa Novo /onix /prisma /vectra /agile /astra 
 

R$ 
17,81 

  

138 
Filtro de Óleo New Fiesta Ka Ecosport Edge Fusion Focus Courier Ranger Face Hilux 
SW4 Gol Saveiro Parati Voyage 

 

R$ 
21,25 

  

139 
Filtro Óleo Motor Tecfil PSL714 Maverick Ranger Frontier Bandeirante Hilux Tratores 
Case New Holland 

 

R$ 
29,00 

  

140 Filtro De Ar Ecosport Fiesta 1.6 16v 
 

R$ 
41,21 

  

141 Filtro De Ar Ecosport/fiesta/ka Efa937 Delphi 
 

R$ 
26,15 

  

142 
Filtro de Ar do Motor Ford New Fiesta Hatch Sedan 1.6 16V Sigma Flex 2011 em Diante 
Ka 1.0 1.5 2014 em Diante Flex Ecosport 1.6 16V Sigma Flex 2013 em Diante 

 

R$ 
58,90 

  

143 Amarok 10 A 19 Filtro De Cabine (ar Condicionado) 
 

R$ 
20,08 

  

145 Mangueira Filtro De Ar Cobalt Spin 2012 2013 2014 2015 
 

R$ 
149,00 

  

146 Coxim Do Duto Do Filtro De Ar- Onix/ Prisma Novo/ Cobalt/ Spin 
 

R$ 
11,78 

  

147 Filtro de Cabine - Ar Condicionado Cobalt, Cruze, Onix, Prisma, Spin, Sonic e Tracker 
 

R$ 
30,81 

  

148 Filtro De Ar Motor - Ranger 2011 A 2013 - Wr191 
 

R$ 
101,50 

  

149 Filtro de Ar Tecfil Ars7994 
 

R$ 
58,90 

  

150 Filtro Do Ar Condicionado Renault Master 2.3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

R$ 
48,18 

  

151 
FILTRO COMBUSTIVEL EXTERNO TANQUE 
CORS/MER/MONT/VEC/PRIS/CEL/AGI/CRU 

 

R$ 
12,38 

  

152 Aditivo Fluido para Radiador Ford Motorcraft Orgânico rosa Concentrado 
 

R$ 
26,90 

  

153 Óleo do Motor Syntium 3000x 5w40 Sintético Api Sn Un0046 
 

R$ 
27,60 

  

154 Óleo Lubrificante Motor 5w30 Sintético Mobil 1l 
 

R$ 
34,90 

  

155 Óleo Lubrificante Motor 20w50 Mineral Lubrax 1l 
 

R$ 
15,90 

  

156 Óleo do Motor Petronas Syntium 1000 Sn Semi-Sintético 10w40 Un0045 
 

R$ 
21,50 

  

157 Óleo Do Motor Castrol Magnatec - Sae 10w40 A3/B3 Semissintético Api Sn - 1 Litro 
 

R$ 
36,15 

  

158 
Óleo Motor Selênia 5w30 100% Sintético Para Motores Euro 5 Acea C2 Pure Energy Wr 
Wide Range 300127 

 

R$ 
70,20 

  

159 Corpo de Borboleta TBI Original RENAULT Master 2014 a 2017 
 

R$ 
1.656,
97 

  

160 Kit Amortecedor+kit Suspensão Ford Fiesta (03 Até 13) 
 

R$ 
318,88 

  



      

161 4 Amortecedores+ 4 Molas+ 4 Kits Ford Fiesta (2005 Até 2013) 
 

R$ 
448,88 

  

162 Par de Amortecedores Dianteiro Ford Fiesta Hatch e Sedan 2003 Até 2013 
 

R$ 
418,00 

  

162 Jogo 04 Amortecedor Amarok 2010 2011 2012 2013 2014 
 

R$ 
617,40 

  

164 Par Suporte Amortecedor Dianteiro Hilux 2006 2007 2008 2009 
R$ 
269,90 

  

        

  

  

  

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA 

DESCRIÇÃO DO VALOR DA MÃO DE OBRA POR  HORAS TRABALHADA 

ITE
M 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA 
 VAL
OR 

01 
Serviço de manutenção corretiva para veículos leves (PESO BRUTO TOTAL ATÉ 3.500 KG). 
HORA-TÉCNICA PARA:MARCA: VW MODELOS: SANTANA, AMAROK E OUTROS 

 

R$ 
50,00 

02 
Serviço de manutenção corretiva para veículos leves (PESO BRUTO TOTAL ATÉ 3.500 KG). 
HORA-TÉCNICA PARA:MARCA: FIAT MODELOS: PALIO, UNO, STRADA, DOBLO, 
PALIO WEEKEND, MAREA E OUTROS. 

 

R$ 
50,00 

03 
Serviço de manutenção corretiva para veículos leves (PESO BRUTO TOTAL ATÉ 3.500 KG). 
HORA-TÉCNICA PARA:MARCA: GM MODELOS: MERIVA, VECTRA, ASTRA, , PALIO 
WEEKEND E OUTROS. 

 

R$ 
50,00 

04 
Serviço de manutenção corretiva para veículos leves (PESO BRUTO TOTAL ATÉ 3.500 KG). 
HORA-TÉCNICA PARA:MARCA: RENAULT MODELOS: LOGAN, MASTER E 
OUTROS. 

 

R4 
50,00 

05 
Serviço de manutenção corretiva para veículos leves (PESO BRUTO 
TOTAL ATÉ 3.500 KG). HORA-TÉCNICA PARA:MARCA: FORD 
MODELOS: FIESTA, FOCUS E OUTROS. 

  

06 
Serviço de manutenção corretiva para veículos leves (PESO BRUTO 
TOTAL ATÉ 3.500 KG). HORA-TÉCNICA PARA:MARCA: CITROEN 
MODELOS: C4 PALLAS E OUTROS. 

R$ 
50,00 

07 

Serviço de manutenção de veículos abrangendo Revisão Elétrica e Eletrônica, Arrefecimento, 
Refrigeração, Lanternagem, Funilaria, Vidraçaria, Capotaria, Estofaria, Tapeçaria, Pintura e 
outros materiais/serviços necessários, que não estejam incluídos como serviços nos itens de 01 
a 06 deste anexo. 

 

R$ 
89,90 

08 

Contratação De Pessoa Jurídica Especializada Na Prestação De Serviços De 
Manutenção Veículos Pesados.Serviço De Manutenção E Reparação Do 
Conjunto Dos Bicos Injetores E Válvulas Mpropcom Aplicação De Todas 
As Peças Necessárias Ao Perfeito Funcionamento, Da Marca: Todas, 
Modelos: Todos E Ano: Diesel  veículos Pesados Movidos À Diesel. 
Baseado No Menor Valor Da Hora Trabalhada (Mão De Obra) De Empresa 
Especializada, Com Base No Valor Divulgado Por Tabela Templária - 
Sindirepa Ou Orçamento Gerado Por Um Sistema De Orçamentação 

R$ 
147,28 



      

Eletrônica (Soe) Existente No Mercado, Tais Como Audatex, Cília, Orion 
Ou Outros Similares. 

  

São Luís, 06 de maio de 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



      

PREGÃO ELETRÔNICO  N. 031/2020 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 0006006-29.2019.4.01.8007 
 

 

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 Nº. 031/2020, 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 

  



      

PREGÃO ELETRÔNICO  N. 031/2020 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 0006006-29.2019.4.01.8007 
 
  

 

 

 
ANEXO III 

 

 

 

MODELO 

 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA REFERENTE AO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO Nº 07/2005 
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º - 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
  

  (Nome da Empresa)_______________, CNPJ n.º ________________, 
sediada ____________(endereço completo)____________________, declara, em 
atendimento ao disposto no artigo 3º da Resolução Nº 07/2005 do Conselho Nacional 
de Justiça, que não contratará durante a vigência da avença decorrente do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº _____/_____ empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de ocupantes de cargo de 
direção e assessoramento ou de juízes vinculados à  (informar o local da prestação dos 
serviços: Seção Judiciária do Maranhão/Subseção Judiciária de _______). 

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

  
  Local e data 

  
  

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

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

  (Identificação completa do representante da licitante), como 
representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) 
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item (completar) do 
Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo 
da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

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

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação 
da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação 
da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 
da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação 
da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 
abertura oficial das propostas; e 

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

Local e data 

_____________________________________________________ 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com 
identificação completa) 
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ANEXO V 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N..../2020 DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUE 
UTILIZE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS 
FROTAS DE VEÍCULOS DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO MARANHÃO E 
SUBSEÇÕES VINCULADAS, BEM COMO 
VEÍCULOS LOCADOS, REQUISITADOS OU 
EMPRESTADOS PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS A 
SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DE REDE 
PRÓPRIA OU CREDENCIADA, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A UNIÃO, ATRAVÉS DA 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU, E A 
EMPRESA .................................. 

A UNIÃO, através da JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU - SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, com registro no C.N.P.J/MF nº 
05.424.667/0001-35,  e sede no Fórum Ministro Carlos Alberto Madeira à Av. Sen. 
Vitorino Freire S/N, Areinha, São Luís/MA, neste ato representada pelo(a) MM. 
Juiz(a) Federal Diretor(a) do Foro, Dr(ª) ................................., brasileiro(a), 
estado civil, portador(a) da Carteira de Identidade nº .......................... SSP/....., 
inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº .............................., 
residente e domiciliado(a) nesta Capital, no uso de suas atribuições legais, 
doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
..........................................., com registro no C.N.P.J/MF nº ........................, 
e sede na ........................................................., neste ato representada pelo 
Sr. (Sra.) ...., brasileiro(a), estado civil, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
........................, CPF nº  ......................................, residente e domiciliado(a) 
..........................., doravante designada simplesmente CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS QUE UTILIZE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA 
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA JUSTIÇA 
FEDERAL NO MARANHÃO, BEM COMO VEÍCULOS LOCADOS, 
REQUISITADOS OU EMPRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS A SEREM 
REALIZADOS ATRAVÉS DE REDE PRÓPRIA OU CREDENCIADA DA 
CONTRATADA, tendo em vista o disposto no Edital do Pregão Eletrônico N. 



      

.........., na Ata de Registro de Preços N. ............, nos autos do Procedimento 
Administrativo N. ..........., Lei n. 10.520, de 17.07.2002, Decreto n. 3.555, de 
08.08.2000, Decreto n. 10.024, de 28.10.2019, Lei n. 8.666/93 e suas alterações, 
bem como nas seguintes Cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, abrangendo dentre outros: Mecânica em Geral, 
Arrefecimento, Refrigeração, Revisão Elétrica e Eletrônica, Lanternagem e Pintura, 
Alinhamento e Balanceamento em Geral, Borracharia, Acessórios, Lubrificação, 
Troca de Óleo Lubrificante, Fluido para Freio Hidráulico, Aditivo para Radiador, 
Filtro de Ar, Filtro de Óleo; dos veículos automotores oficiais pertencentes à frota 
da Seção Judiciária do Maranhão, Subseções Judiciárias de Bacabal, Balsas, Caxias 
e imperatriz. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

A prestação dos serviços de implantação e operação de gerenciamento da frota de 
veículos da Justiça Federal do Maranhão, bem como os veículos locados, 
requisitados ou emprestados para manutenção preventiva e corretiva com 
fornecimento de peça originais que utilize a tecnologia da informação, por meio da 
internet, com utilização de cartão eletrônico, deverá prever o que segue: 

1 Disponibilização de relatórios gerenciais de controle das despesas de 
manutenção, de preços praticados, em oficinas credenciadas, discriminados por 
veículo, identificados no item 3.2 do Termo de Referência, incluindo equipamentos, 
veículos oficiais, locados, requisitados ou emprestados para compor a frota da 
Justiça Federal no Maranhão; 

2 Disponibilização de cartões individuais eletrônicos que viabilizam o 
gerenciamento de informação da frota, sendo um para cada veículo, no 
quantitativo de 34 (trinta e quatro) veículos oficiais e mais 06 (seis) cartões extras 
(genéricos) para serem utilizados em veículos locados, requisitados ou 
emprestados; 

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

4 Informatização dos dados do veículo, no momento da realização da manutenção 
consubstanciado em relatórios contendo: a identificação do veículo, identificação 
do condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, 
identificação do defeito, discriminação do valor da mão de obra e das peças, 
quilometragem, custos, disponibilizar a possibilidade de realização de cotação em 
outros estabelecimentos credenciados; 

5 Sistema tecnológico integrado que viabilize o pagamento resultante da 
manutenção dos veículos a ser contemplada, junto aos estabelecimentos 
credenciados por meio de cartão eletrônico; 

6 Permissão de acesso através da internet, por meio de senha administrada pela 
Seção de Segurança Vigilância e Transporte – SEVIT, permitindo parametrização 
de acesso a outro servidor designado pela SEVIT, permitindo a emissão de 
relatórios e encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo processo 
para aprovação de orçamento e recebimento dos serviços; 

7 Implantar no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após o recebimento da 
Autorização para execução dos Serviços pela CONTRATADA, os serviços de 
administração e gerenciamento das manutenções preventivas e corretivas em 



      

oficinas mecânicas credenciadas, com fornecimento de sistema Informatizado 
destinado aos veículos, tais como: cartões eletrônicos ou outro tipo de 
instrumento, identificando a placa do carro que habilitará seu portador à aquisição 
de peças e serviços junto aos credenciados pela CONTRATADA; 

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

a.Cadastramento inicial dos veículos e usuários, 

b.Estudo da logística da rede de atendimento; 

c.Estrutura de gestão; 

d.Implantação dos sistemas tecnológicos, e 

e.Treinamento de usuários; 

Tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, promover treinamento 
aos portadores dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinado aos 
veículos, bem como orientá-los sobre a correta utilização deles, a fim de que sua 
finalidade não seja desvirtuada; 

Reembolsar pontualmente, a rede de estabelecimentos credenciados, pelo valor 
efetivamente consumido, ficando claro que a SJMA não responde solidariamente 
ou subsidiariamente por esse pagamento, que é de total responsabilidade da 
CONTRATADA; 

Providenciar a correção das deficiências apontadas pela SJMA quanto à execução 
dos serviços contratados especialmente sobre a responsabilidade da 
CONTRATADA; 

Os serviços executados pelos estabelecimentos credenciados serão tratados 
diretamente entre a SJMA e o Estabelecimento; 

O escopo desta contratação abrange a prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva da frota da Seção Judiciária do Maranhão e Subseções 
vinculadas, que atualmente, é composta por 23 (vinte e três) veículos ativos, e 11 
(onze) veículos propostos para alienação, conforme relação abaixo: 

VEÍCULOS ATIVOS 

ITEM MARCA/ MODELO QUANTIDADE ANO 
MODELO 

CÓDIGO 
FIPE 

1 GM ASTRA SEDAN 01 2004   
2 GM MERIVA 01 2005   
3 FIAT DOBLO 01 2006   
4 GM VECTRA 01 2007   
5 FORD FIESTA SEDAN 01 2013   
6 FORD FIESTA SEDAN 02 2014   
7 GM COBALT 01 2013   
8 NISSAN FRONTIER 01 2005   
9 TOYOTA HILUX 01 2008   
10 GM SPIM 1.8/05 LUGARES 02 2014   
11 LOGAN EXPRESSION 1.6 02 2017   

12 RENAULT MASTER MINIBUS 
EXECUTIVE L3H2 01 2017   

13 CITROEN  C4 PALLAS 01 2012   
14 FORD RANGER 01 2011   



      

15 VW AMAROK CD SE 01 2013   
16 FIAT PÁLIO WEEKEND 01 2006   
17 GM ASTRA SEDAN 01 2004   
18 FORD ECOSPORT 4X4 01 2016   

  

VEÍCULOS INATIVOS 

ITEM MARCA/ MODELO QUANTIDADE ANO 
MODELO 

CÓDIGO 
FIPE 

1 GM ASTRA SEDAN 01 2002   
2 VW SANTANA 04 2004   
3 VW SANTANA 01 2005   
4 FIAT DOBLO 01 2004   
5 FIAT MAREA 01 2006   
6 IVECO EUROCARGO 170E22 01 2007   

7 FORD FIESTA SEDAN STREET 
1.0 01 2002   

8 FORD RANGER XLS 3.0 01 2005   

 

 

 Observações: 

Os veículos registrados nos quadros acima refletem a situação atual da frota desta 
Seção Judiciária e Subseções vinculadas, a qual poderá ser alterada durante o 
período de execução contratual a qualquer tempo por simples apostilamento, sem 
necessidade de aditivo ao contrato, pois a alteração da composição da frota não 
caracteriza, por si só, o acréscimo ou supressão dos quantitativos contratados, 
afinal as métricas contratadas se baseiam no quantitativo estimado de horas de 
serviços e valor estimado para aquisição de peças, não havendo uma relação direta 
com a quantidade de veículos. 

 DOS SERVIÇOS NOS VEÍCULOS 

1 Os serviços de manutenção e conservação dos veículos da CONTRATANTE, 
inseridos no escopo da presente contratação se dará mediante realização de 
reparação automotiva, revisões preventivas e corretivas, incluindo: 

1.1 Manutenção Preventiva – compreende todos os serviços executáveis em 
oficinas mecânicas reparadoras ou concessionárias de automóveis, obedecendo-
se às recomendações do fabricante do veículo e/ou as recomendações da 
CONTRATANTE, dentre os quais exemplificam-se: 

a.Troca de pneus, alinhamento e balanceamento de rodas; 

b.Troca de óleo de motor, câmbio e diferencial, óleo de freio, líquido de 
arrefecimento; 

c.Lubrificação de veículos; 

d.Lavagem simples e completa; 

e.Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação; 



      

g.f.Higienização; 

h.Reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador etc.; 

i.Substituição de itens do motor; 

j.Limpeza de motor e bicos injetores; 

Regulagens de bombas e bicos injetores; 

k.Outros serviços constantes no manual do proprietário dos veículos e/ou 
equipamentos ou por orientação da CONTRATANTE; 

l.Outros serviços e peças não citados neste Contrato, no Termo de referência, 
no Edital de licitação ou no manual do proprietário dos veículos e/ou 
equipamentos. 

 A CONTRATANTE poderá realizar pesquisa de mercado quando da avaliação do 
orçamento de serviços e peças necessários ao bom funcionamento da frota, não 
citados neste Contrato, no Termo de Referência, no Edital de licitação ou no 
manual do proprietário dos veículos e/ou equipamentos. 

Manutenção Corretiva ou Pesada – compreende todos os serviços executáveis em 
oficinas mecânicas reparadoras ou concessionárias de automóveis, que venham a 
ocorrer fora dos períodos estabelecidos para execução das manutenções 
preventivas, para correções de defeitos aleatórios resultantes de desgaste e/ou 
deficiências de operação, manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade 
do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e materiais, dentre os quais 
se exemplificam: 

a.Serviços de retífica de motor; 

b.Montagem e desmontagem de jogo de embreagens; 

c.Serviços de instalação elétrica; 

d.Serviços no sistema de injeção eletrônica; 

e.Capotaria; 

f.Tapeçaria; 

g.Funilaria e pintura; 

h.Serviços no sistema de arrefecimento; 

i.Serviços no sistema de ar condicionado; 

j.Mecânica em geral, com fornecimento de peças, equipamentos e acessórios 
originais genuínos, vedada a utilização de peças usadas e, ou recondicionadas; 

Revisões periódicas, conforme manual do fabricante, atendendo todas as 
exigências legais para manter a garantia de fábrica, realizadas em 
Concessionárias, conforme marca dos veículos, em período de garantia e/ou 
quando da aquisição de novos veículos; 

A CONTRATADA deverá atender prontamente todos os chamados que venha a 
receber do fiscal do contrato ou substituto legal, no prazo máximo de 04 (quatro) 
horas, contados do registro da solicitação dos serviços, quando da ocorrência de 



      

panes nos veículos que compõem a frota desta Seção Judiciária Maranhão e 
Subseções Vinculadas, excetuando-se as revisões de caráter preventivo, que 
obedecerá à escala de periodicidade a ser definida entre as partes; 

Todo material necessário à manutenção preventiva e corretiva deverá ser 
fornecido pela CONTRATADA, que, face às obrigações assumidas, deverá dispor 
de todas as ferramentas, equipamentos, instalações, etc., adequados ao tipo de 
serviço a ser realizado. 

Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e 
exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo 
não maior que o original, as peças substituídas ou serviços executados com vícios, 
defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo 
CONTRATANTE, decorrente de culpa da CONTRATADA, inclusive por emprego de 
mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que 
tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer 
título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos pelo CONTRATANTE, mas cujas 
irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de 
garantia; 

A contratada deverá utilizar peças genuínas e/ou originais, materiais e acessórios 
originais, desde que atendidas às recomendações do fabricante do veículo, não 
podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados, salvo nos 
casos excepcionais mediante autorização escrita da CONTRATANTE e justificativa 
da CONTRATADA, do motivo da utilização da peça sem ser original; 

Os serviços somente poderão ser executados por profissionais qualificados em 
condições e instalações técnicas adequadas, objetivando a realização dos serviços 
com eficiência e qualidade desejadas e com garantia; 

Execução dos serviços de manutenção no prazo não superior a 10 (dez) dias úteis 
para os casos de retífica de motor e 03 (três) dias úteis para os demais serviços, 
contados a partir da autorização da realização do serviço e substituição de peças, 
mediante aprovação total ou parcial do orçamento apresentado. Após a execução 
do serviço, o veículo deverá ser entregue limpo interna e externamente no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

O prazo a que se refere o subitem acima poderá ser prorrogado mediante 
solicitação fundamentada, a qual deverá ser encaminhada à CONTRATANTE antes 
do vencimento do prazo inicial, cabendo ao fiscal do contrato ou substituto legal 
manifestar-se no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, quanto à prorrogação ou 
não do prazo. 

O Estabelecimento credenciado, pela CONTRATADA poderá subcontratar os 
seguintes serviços: funilaria, tapeçaria, borracharia, elétrica, retífica de motor, 
balanceamento, geometria, transporte de veículos, desde que atendidas às demais 
exigências deste instrumento, permanecendo inteiramente responsável pela 
segurança e integridade física do bem contra danos materiais, furto, roubo, 
incêndio, intempéries da natureza de qualquer espécie, independente da 
inexistência de culpa ou dolo, que venha a atingir o patrimônio do CONTRATANTE 
de forma parcial ou total, não transferindo a responsabilidade à subcontratada; 

Em havendo subcontratação, a empresa deverá representar previamente 
documento relacionando os nomes das subcontratadas, n°. do CNPJ, endereço 
completo, nome do responsável e respectivas declarações de que e quais os 
serviços que prestará nos veículos da Seção Judiciária do Maranhão e Subseções 
vinculadas ao fiscal do contrato ou substituto legal, que aprovará ou não a sua 
subcontratação, a qual será feita a mando e responsabilidade direta e exclusiva 
da subcontratante, sem qualquer tipo de vínculo negocial com o CONTRATANTE; 



      

O Estabelecimento credenciado, pela CONTRATADA deverá apresentar e entregar 
ao CONTRATANTE todas as peças, materiais e acessórios que forem substituídos 
por ocasião dos reparos realizados, salvo recusa pelo fiscal do contrato ou seu 
substituto legal em receber por falta de necessidade de manter sob sua guarda as 
peças substituídas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1 Disponibilizar rede própria ou credenciada de fornecedores de autopeças e 
prestadoras de serviços automotivos equipada para aceitar transações com os 
cartões eletrônicos ou transações via internet, dentro do Estado do Maranhão, no 
mínimo nas seguintes cidades: Açailândia, Bacabal, Balsas, Caxias e Imperatriz, 
São Luís e Santa Inês, cujo número de estabelecimentos da rede própria ou 
credenciada não poderá ser inferior a 03 (três), entendendo-se da seguinte forma: 
03 (três) oficinas e 03 (três) fornecedores de autopeças, em cada uma das cidades 
citadas anteriormente, com vista a facilitar a competitividade de preços; 

1.1 Entende-se por oficina, neste Termo de Referência, estabelecimento que 
preste serviço de manutenções preventivas e corretivas, responsabilizando-se 
também pelo fornecimento de peças que forem necessárias para a execução dos 
serviços; 

2  A Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão - SJMA só tratará com lojas de 
autopeças somente quando o preço de peças a serem fornecidas pelas oficinas 
não forem compatíveis com os preços de mercado; 

3 A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de reboque de veículo 24 (vinte e 
quatro) horas por dia por meio de rede própria ou credenciada para reboque dos 
veículos quando necessitarem serem deslocado até a oficina; 

4 Para a execução dos serviços somente serão aceitos pela Justiça Federal de 
Primeiro Grau no Maranhão - SJMA técnicos de manutenção próprios do 
estabelecimento da contratada ou da rede credenciada e desde que as oficinas 
disponham dos seguintes requisitos: 

4.1 Possuir preferencialmente microcomputador, impressora e conexão à internet; 

4.2 Possuir equipamentos eletrônicos apropriados para aferição e regulagem de 
motores; 

4.3 Dispor de ferramentas atualizadas para atendimento da frota da respectiva 
categoria de sua responsabilidade; 

4.4 Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção; 

4.5 Dispor de equipe técnica preferencialmente uniformizada; 

5 Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com a sua 
especialidade, com fornecimento de peças, componentes e demais materiais 
destinados à manutenção da frota de veículos da SJMA, nas suas instalações, 
independentemente da marca do veículo; 

6 Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego 
de técnica e ferramental adequados; 

7 Devolver os veículos para a SJM em perfeitas condições de funcionamento; 



      

8 Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe 
forem confiados, de acordo com as especificações de fábrica e rigorosa 
observância aos demais detalhes emanados e/ ou aprovados pela SJMA, bem como 
executar tudo o que for mencionado, mas que seja necessário à perfeita execução 
dos serviços e desde que aprovado pela SJMA; 

9 A SJMA fiscalizará a execução dos serviços a serem prestados pela oficina da 
Contratada ou Credenciada pela Contratada; 

10 Somente utilizar peças, materiais e acessórios genuínos, originais, ou aqueles 
acertados ente a SJMA e a rede credenciada de estabelecimentos, desde que 
atendidas as recomendações do fabricante do veículo, e não podendo valer-se, em 
nenhuma hipótese, de itens recondicionados, salvo nos casos excepcionais com 
autorização por escrito da SJMA; 

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

12 Atender com prioridade as solicitações da SJMA, para execução de serviços em 
oficinas ou de correções no sistema da CONTRATADA ou da rede credenciada da 
contratada para correções e/ou alterações de dados dos veículos ou usuários do 
sistema, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da abertura do chamado; 

13 Fornecer em seu orçamento a relação das peças, componentes e materiais a 
serem trocados, bem como o volume de tempo de serviço, e o custo do 
homem/hora a ser empregado para a aprovação da SJMA; 

14 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SJMA; 

15 Não aplicar materiais e/ou serviços sem prévia autorização da SJMA; 

16 Disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as peças a serem 
substituídas nos veículo, fornecendo relação das mesmas e seus respectivos 
códigos, que serão verificados por servidor ou comissão especialmente 
designado(s), pela autoridade competente da SJMA; 

17 Receber e inspecionar o veículo que forem levados para execução de orçamento 
e/ou serviço; 

18 Enviar à SJMA, através do sistema informatizado da CONTRATADA, orçamento 
dos serviços necessários a serem aplicados no veículo, com as descrições de peças, 
materiais, serviços com os tempos de execução em horas centesimais e preços 
líquidos; 

19 Se autorizado, executar os serviços, mediante o recebimento pela internet da 
Ordem de Serviço expedida pela SJMA, através do sistema informatizado da 
CONTRATADA, ou conforme orientações da Seção de Segurança Vigilância e 
Transporte – SEVIT; 

20 Para a manutenção preventiva e corretiva em oficinas mecânicas credenciadas, 
o sistema deverá imprimir no comprovante de transação das informações abaixo, 
independentemente de solicitação prévia do portador e sem custo adicional para 
a SJMA, indispensáveis à manutenção da segurança e controle do sistema: 

a) O hodômetro do veículo no momento da realização dos serviços; 

b) o nome do estabelecimento comercial onde foi efetivada a transação de compra 
de peças ou serviços; 



      

c) A data e hora da(s) transação(ões), quantidade e descrição da peça ou serviços 
realizados; 

d) valor total da operação e código de identificação do motorista; 

21 A descrição da frota desta Seção Judiciária encontra-se no item 3.2 deste 
Termo de Referência, a qual poderá sofrer acréscimo ou diminuição, acarretando 
alteração no consumo de peças ou serviços para mais ou para menos. Esse fato 
não poderá onerar a taxa de administração contratada; 

22 Responde civil, administrativamente e penalmente por qualquer 
descumprimento das disposições legais, inclusive por acidentes decorrentes da sua 
ação ou omissão, que ocorram durante a realização dos serviços objeto deste 
contrato; 

23 O acesso às informações prestadas pela contratada deverá ser compatível com 
os padrões Windows, utilizado na rede interna da SJMA ou outro programa que 
venha a substituir, devendo ser disponibilizado na internet um portal de acesso 
aos relatórios e informações dos cartões, assim como permitir a exportação desses 
dados para o formato txt, pdf e banco de dados; 

24 Para a utilização do cartão destinado ao veículo, deverá o portador apresentá-
lo ao estabelecimento credenciado, onde , através do seu equipamento, será 
efetuada a identificação da placa ou número do veículo, bem como verificada a 
consistência dos valores de hodômetro, das peças a serem empregados e dos 
serviços autorizados, para aquisição, definidos individualmente para cada veículo; 

24.1 Finalizada a operação o portador digitará a senha exclusiva do sistema para 
autorizá-la, recebendo um termo impresso pelo equipamento, denominado 
comprovante de transação, contendo todas as informações referentes à(s) peça(s) 
e serviços que foram realizados no referido estabelecimento; 

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

26 Cada cartão destinado ao veículo é de uso exclusivo daquele veículo nele 
identificado, não sendo permitida a utilização deste para qualquer outro veículo, 
sendo responsabilidade da SJMA o monitoramento sobre os motoristas e usuários 
do sistema; 

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

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

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

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

31 cada veículo e cada condutor deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor 
deverá ter sua identificação validada através de senha, durante a execução de 
qualquer operação realizada na rede credenciada; 



      

32 A CONTRATADA deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido 
algum dano que inviabilize seu uso correto, conforme a solicitação da Seção de 
Segurança Vigilância e Transporte – SEVIT; 

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

34 Em caso de danos involuntários ao cartão destinado ao veículo ou ao 
equipamento da CONTRATADA instalado em sua rede de estabelecimentos 
credenciados, ou em situações de força maior (falta de energia elétrica, etc.) 
obriga-se a CONTRATADA a disponibilizar procedimento de compra contingencial, 
através de serviço de atendimento ao cliente disponível 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, para a obtenção por telefone o outro meio disponível, por parte do 
estabelecimento credenciado, do número da autorização de compra a ser 
transcrito para um formulário específico da CONTRATADA, que garanta a 
manutenção das informações necessárias ao controle e gestão da frota da SJMA, 
visando não prejudicar a continuidade das atividades operacionais de sua frota; 

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

36 Executar os serviços e fornecimentos de peças, após análise e aprovação do 
orçamento, lançados no sistema de informação da CONTRATADA , por meio de 
estabelecimento próprio. 

37 Fornecer no mínimo 3 (três) orçamentos distintos, caso seja necessário, neste 
caso poderá ser incluído o da CONTRATADA, a serem fornecido em até 48 
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA; 

38. Executar os serviços e o fornecimento de peças, após análise e aprovação do 
orçamento, lançados no sistema de informação da CONTRATADA por 
estabelecimento credenciado, permitindo que seja feita a cotação de preços para 
verificar em qual estabelecimento é mais vantajoso, no prazo de até 48 (quarenta 
e oito) horas; 

39 Executar o contrato em estrita conformidade com as especificações e com os 
termos nele previstos, em especial aqueles estabelecidos no item 3 deste Projeto 
Básico, de forma que os serviços a serem executados mantenham os veículos em 
condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento, mediante assistência 
técnica e serviços de manutenção preventiva e corretiva de defeitos e verificações 
que se fizerem necessárias, efetuando-se os consertos e lubrificações, bem como 
os demais serviços recomendados para uma manutenção adequada; 

40. Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe 
forem confiados, de acordo com as especificações de fábrica e eventuais 
complementações da CONTRATANTE, conforme documentos integrantes do 
Contrato e rigorosa observância aos demais detalhes e Ordens de Serviços 
emanadas e/ou aprovadas pela CONTRATANTE, bem como executar tudo o que 
não for explicitamente mencionado, mas que seja necessária à perfeita execução 
dos serviços; 

41. Disponibilizar ao CONTRATANTE acesso ao sistema para conferir os 
orçamentos lançados por meio de senhas permita sua ampla e irrestrita utilização 
para gerenciamento da manutenção dos veículos pertencentes à sua frota; 

42. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias, inclusive 
os equipamentos acessórios, causados por seus empregados, preposto ou 
subcontratada, não se eximindo ou transferindo a sua responsabilidade à 
CONTRATANTE, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com 
o art. 70, da Lei n.º 8.666/93; 



      

43. Permitir o acesso às instalações da CONTRATADA e aos estabelecimentos 
credenciados, e às instalações das suas eventuais subcontratadas, permitindo o 
acompanhamento, parcial ou total, dos serviços durante a sua execução; 

44. Manter efetivo controle dos serviços executados no contrato, por placa de 
veículo, podendo ser consultado pelo CONTRATANTE a qualquer hora mediante 
solicitação; 

 45. Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, taxas), 
sempre que o veículo estiver sob a responsabilidade da CONTRATADA; 

46. Arcar com a responsabilidade técnica e financeira para a execução de todos os 
testes necessários para comprovar o desempenho dos serviços executados, na 
presença do fiscal do contrato ou substituto legal, ou de servidor designado para 
verificar os serviços executados caso seja solicitado; 

47. Apresentar os orçamentos com o preço das peças e serviços sobre os quais 
serão aplicados os descontos contratados, quando for o caso de permissão de 
descontos. 

48. Fornecer, mensalmente, ao fiscal do contrato ou substituto legal, relatório de 
manutenção, contendo o registro de todo trabalho efetuado e das peças 
porventura fornecidas; 

49. Apresentar sempre que solicitado pelo fiscal do contrato ou substituto legal, 
documentação que comprovem a procedência das peças destinadas à substituição; 

50. Apresentar orçamento que deverá ser feito de forma detalhada, abrangendo 
nome, código e quantidade de peças, número de horas e serviços a serem 
executados; 

51. Arcar com os prejuízos ou danos causados pelos seus funcionários aos veículos 
do CONTRATANTE, e após comunicação formal do fiscal do contrato, deverão ser 
substituídos por materiais/bens idênticos ou recuperados quando possível, 
deixando-os em perfeito estado de conservação ou funcionamento no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas. A dilatação do prazo, por igual período, 
poderá ser solicitada pela CONTRATADA à CONTRATANTE que acatará o pedido ou 
não através de seu representante legal - fiscal do contrato ou seu substituto legal; 

52. Assumir a responsabilidade pelo pagamento dos salários, encargos sociais, 
fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, bem como pelos encargos 
previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época devida, não 
cabendo, sob hipótese nenhuma qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 

53. Assumir a responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem 
vítimas os seus empregados na execução de serviços inerentes a este Contrato, 
ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE. 

54 Manter, durante a vigência do Contrato e suas possíveis prorrogações, as 
mesmas condições de habilitação para contratar com a Administração Pública 
exigidas na licitação; 

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

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



      

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1. Encaminhar os veículos à Contratada, informando os serviços a serem 
executados, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre as 09 h e 
18 h, para elaboração do orçamento; 

2. Autorizar a execução dos serviços e fornecimentos de peças, após análise e 
aprovação do orçamento, lançados no sistema de informação da CONTRATADA. 
Em estabelecimento próprio. 

2.1 Solicitar o fornecimento de no mínimo 3 (três) orçamentos distintos, caso seja 
necessário, neste caso poderá ser incluído o da CONTRATADA, a serem fornecido 
em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA; 

3. Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise e 
aprovação do orçamento, lançados no sistema de informação da CONTRATADA por 
estabelecimento credenciado, permitindo que seja feita a cotação de preços para 
verificar em qual estabelecimento é mais vantajoso, no prazo de até 48 (quarenta 
e oito) horas; 

4. Propiciar todas as condições indispensáveis à boa execução dos serviços, 
comunicando à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução dos serviços, inclusive conduzir, quando necessário, os técnicos da 
CONTRATADA, às garagens da Justiça Federal do Maranhão onde se encontram os 
veículos; 

5. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, por um representante 
designado pela autoridade competente, nos termos do Art. 67 da Lei nº. 8.666/93; 

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

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

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

9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 

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

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

12. Efetuar o pagamento observadas as condições e prazos definidos no contrato 
e conferir, receber e atestar as faturas/notas fiscais de cobrança emitidas pela 
CONTRATADA; 

13. Aplicar as penalidades nos casos de inadimplemento contratual. 



      

14. A SJMA se compromete a estabelecer o nível de permissão 
(consulta/administração) do acesso ao sistema de controle de frotas a cada 
unidade, podendo um ou mais usuários terem acesso completo ou parcial a toda 
frota, de acordo com suas respectivas responsabilidades; 

15 Fornecer no prazo de 10 (dez) dias a partir do recebimento da Autorização de 
Serviço, e manter atualizada a CONTRATADA o cadastro completo dos veículos, 
motoristas e condutores autorizados contendo todos os dados necessários ao seu 
registro, como: tipo de frota (própria, requisitada , locada), número da frota, 
placa, chassi, marca, modelo, motorização, tipo de combustível, lotação (órgão, 
cidade, código do centro de custos), matrícula do responsável pelo veículo, 
hodômetro, nome, matrícula e lotação dos motoristas e condutores autorizados; 

16 Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao sistema, em 
dois níveis: o de administrador (com poderes de alteração de realizar 
parametrização de usuários) e de usuários (apenas com acesso a relatórios), bem 
como responsabilizar-se pela troca da senha dos mesmos em caso de 
desligamento e férias; 

17 Solicitar no caso de extravio ou danos aos cartões destinados ao veículo ou ao 
condutor, A CONRATADA emitirá um novo cartão para o respectivo veículo e 
motorista, neste caso poderá ser fornecido até 2 (dois) cartões adicionais sem 
custo para a CONTRATANTE. 

18 Providenciar o cancelamento definitivo dos cartões destinados aos veículos em 
caso de alienação do veículo ou pela retirada do mesmo da frota de veículos 
credenciados, inutilizando os respectivo cartão; 

19 Designar para acompanhar a execução e fiscalizar a prestação dos serviços, 
objeto deste contrato um servidor na Seção Judiciária e outro em cada Subseção 
Judiciária; 

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

21 É de responsabilidade da SJMA, garantir que as informações digitadas no 
momento da transação na rede própria ou credenciada de estabelecimento sejam 
verídicas. Caso haja enganos ou distorções a CONTRATADA deverá disponibilizar 
relatórios que possibilitam a identificação das anomalias, em tempo hábil de 
correção; 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

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

2 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual competem ao 
gestor da execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, 
administrativa e setorial, de acordo com os artigos 39 e 40 da IN-05/2017. 

3. A fiscalização será exercida pelo CONTRATANTE e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder 
Público ou de seus agentes e prepostos. Ao CONTRATANTE se reserva o direito de 
rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos 
do edital. 



      

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

1 – Os valores pagos pelas manutenções preventiva e corretiva a rede 
credenciada de estabelecimentos terão como limite o valor à vista. 

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

3 – O valor de R$          (      ), será destinado tão somente ao pagamento 
dos serviços de manutenções preventiva e corretiva e aquisição de peças 
para atender a frota de veículos da Seccional de São Luís e Subseções 
Judiciárias de Imperatriz, Caxias, Bacabal e Balsas, para o período de doze 
meses. 

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

5 - O investimento necessário à implantação do sistema, tais como: 
instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, 
cartões (1ª vias), credenciamento da rede de empresas fornecedoras, 
manutenção do sistema e treinamento do pessoal e fornecimento de 
manuais de operação (se houver), serão cobertos pela taxa de 
administração. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO 

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

PARÁGRAFO TERCEIRO 

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

PARÁGRAFO QUARTO 

Para os exercícios futuros, as despesas decorrentes desta 
contratação correrão à conta dos recursos orçamentários destinados ao 
atendimento de despesas de mesma natureza, extraindo-se o respectivo 
empenho. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

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

1.1 Os valores pagos pelas manutenções preventiva e corretiva à rede 
credenciada de estabelecimento terão como limite o valor à vista; 

2 O pagamento será efetuado, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o 
adimplemento da obrigação, através de Ordem Bancária, sendo efetuada a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições 
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as normas 
vigente e acompanhada dos documentos em vigor, a seguir: 

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



      

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

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

d) Certidão relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (CRF), 
emitida pela Caixa Econômica Federal. 

e) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme a Lei nº. 12.440, 
de 07 de julho de 2011, a, dentro do prazo de validade estipulada na Lei, bem 
como atender todas as aplicações nela estipulada. 

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

4 A Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão reterá, na fonte, sobre os 
pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução 
Normativa SRF nº 1234/2012, ou outra(s) vigente(s) à época da ocorrência do 
pagamento. 

5 Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES, deve anexar à fatura documento 
que comprove esta opção, situação em que não incidirá a retenção disposta no 
item anterior. 

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

7 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de 
liquidação de obrigação em virtude de penalidades impostas à Contratada ou 
inadimplência contratual inclusive quanto a não apresentação do demonstrativo 
dos serviços prestados; 

8 A Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão poderá deduzir da importância 
a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 
Contratada nos termos deste Termo de Referência; 

9 Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais 
atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor 
devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros 
de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis 
por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I= (TX/100)365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

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



      

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

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

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

2. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 
3. Fraudar na execução do contrato. 
4. Comportar-se de modo inidôneo. 
5. Cometer fraude fiscal. 
6. Não mantiver a proposta. 

2 A CONTRATADA que incorrer nas infrações previstas no inciso 19.1, acima, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e/ou no 
contrato, e nas demais cominações legais. 

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

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

2. Deixar de realizar pagamento do salário e demais verbas trabalhistas. 
3. Não manter as condições de habilitação previstas em lei. 

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

5 As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo com garantia 
do contraditório e da ampla defesa, observando-se os procedimentos previstos na 
Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99. 

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

7 Recebida a defesa, o Diretor do Foro da Seção Judiciária do Maranhão deverá 
manifestar-se motivadamente sobre o acolhimento ou rejeição das razões 
apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade. 

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

1. Advertência por escrito. 
2. Multa. 
3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 



      

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

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

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

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

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

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

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

11 Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução insatisfatória 
dos serviços, atrasos, omissões e outras falhas, conforme descrições no Quadro E 
abaixo, será aplicada à CONTRATADA penalidade de advertência. 

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

QUADRO E – INFRAÇÕES/MULTAS 
Nos casos em que deixar de: Multa por dia de: 

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

1,0% 

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

2,0% (dois) por 
cento 

 3) cadastrar as oficinas na forma do item 14.1 do Termo 
de Referência 

3,0% por não 
estabelecimento 

  4)  fornecer o serviço na forma do item 14.3 do Termo de 
Referência. 0,5% por ocorrência 

  5) obedecer ao item 14.10 do Termo de Referência, além 
de refazer o serviço com o fornecimento do item exigido 

2%  por ocorrência 

6) fornecer os orçamentos na forma do item 14.37 do 
Termo de Referência. 0,5% por ocorrência 

7) recuperar o bem danidicado na forma do item 14.51 do 
Termo de Referência. 1,0% por ocorrência 

8) obedecer ao item 13.10 do Termo de Referência quando 
solicitado 0,5% por ocorrência 

  

13 Observar os dispostos nos ANEXOS II e IV, para fins de aplicação das 
penalidades de advertência e de multa referentes ao não atendimento da 
qualidade mínima exigida no Acordo de Níveis de Serviços – ANS. 

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

15 A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução dos serviços, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 



      

imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 
condições do contrato, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

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

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

18 Caso a CONTRATADA não tenha crédito a receber da CONTRATANTE, terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da 
multa, apurada em regular procedimento administrativo, sob pena de cobrança 
judicial. 

19 A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir unilateralmente o contrato 
na ocorrência dos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 
8.666/93. 

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

21 O descumprimento reiterado das solicitações emanadas do GESTOR DO 
CONTRATO e a constatação de situação irregular perante as obrigações fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

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

art. 49.  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o 
direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta: 

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

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

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



      

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

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

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A Contratante se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, o 
presente Contrato, na ocorrência de qualquer situação anômala prevista na 
Cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII 
e XVII e art. 79, I e art. 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei 
n. 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

1 A vigência do contrato será 12 (doze) meses, podendo ser renovado, por iguais 
e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o disposto 
no art. 57, da Lei n.º 8.666/93, com alterações posteriores. 

2 O Contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, caso 
sejam preenchidos os requisitos abaixo e numerados de forma simultânea, e 
autorizado formalmente pela autoridade competente: 

a) Quando os serviços forem prestados regularmente; 

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

c) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para Administração; 

d) A contratada concorde expressamente com a prorrogação; e 

e) A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre 
a vantajosidade para a Administração, das condições e dos preços contratados. 
Mas poderá ser dispensada a pesquisa de mercado nas hipóteses do item 7 (sete) 
d anexo IX da IN 05/2017 do MPOG; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

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

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito pelas partes o Foro Federal de São Luís/MA para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas deste instrumento, com renúncia de qualquer outro.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO 

Fazem parte integrante do presente Contrato o Edital do Pregão N. ___/2020, A 
Ata de Registro de Preços N. ____/2020 e o orçamento proposta da Contratada.  

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma para que produzam os necessários efeitos. 



      

 

São Luís - MA, ....  de ............ de ....... 

 

Pela Contratante:                                    Pela Contratada: 

 

 

  

Juiz Federal Diretor do Foro  Representante da Contratada 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

  

ANEXO VI 

  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA 

PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
  

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) 

Declaro que a empresa 
________________________________________________, 

inscrita no CNPJ (MF) nº _________________, inscrição estadual 
nº__________, ______________________estabelecida em 
__________________________, possui 

os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a 
administração pública: 

  

Nome do Órgão/Empresa      Vigência do Contrato     Valor total do contrato 
  
______________________      __________________     ___________________ 
  
______________________      __________________     ___________________ 
  
______________________      __________________      __________________ 
  
______________________      __________________      __________________ 
  
Valor total dos Contratos                                                R$________________ 

 
Local e data 

  
______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do emissor 
  
   
Observação: 
Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos 
órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes. 

 


