PODER JUDICIÁRIO
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SEÇÃO DE ANÁLISE E LICITAÇÃO

OBJETO:
Aquisição
e
instalação
de
BATERIAS
TRACIONÁRIAS para uso em 02 (duas) empilhadeiras
Elétricas Byg Transequip ART-R 2074.

São Luís
- 2017 -

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
SEÇÃO DE ANÁLISE E LICITAÇÃO

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO nº 52/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 9.453/2017
PREÂMBULO
A União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão-TRE, neste ato designado
TRIBUNAL torna público que fará realizar, às 15 horas (horário de Brasília), do dia
22/11/2017, sob o comando do Pregoeiro Oficial, designado pelas PORTARIAS Nºs
3/2017 e 192/2017, do Presidente do TRE, Licitação na modalidade PREGÃO, na FORMA
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, mediante as condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos, decorrentes do Processo Administrativo Digital nº 9.453/2017.
A Licitação será regida pela LEI Nº 10.520/2002, pela LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006, subsidiariamente pela LEI Nº 8.666/1993, e pelos DECRETOS NºS
5.450/2005, 8.538/2015 e demais normas aplicáveis à matéria, naquilo que não contrarie
este edital e pelas cláusulas e condições abaixo declinadas.
A Sessão Pública será realizada através do site www.comprasgovernamentais.gov.br e
conduzida pelo(a) PREGOEIRO(A), na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
no 1º andar do Anexo ao prédio sede do TRIBUNAL, na Avenida Senador Vitorino Freire, s/nº
- Bairro Areinha, nesta cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a Sessão Pública observarão,
para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo
e registro no SISTEMA ELETRÔNICO, daqui por diante denominado SISTEMA, e na
documentação relativa ao certame.
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta
Licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o
primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação.
1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente PREGÃO, a aquisição e instalação de baterias
Tracionárias para uso em 02 (duas) empilhadeiras Elétrica Byg Transequip ART-R
2074, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
1.2. O custo total máximo para o objeto desta Licitação está estimado pelo TRIBUNAL em R$
82.326,66 (oitenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e seis
centavos), conforme detalhamento no Termo de Referência – Anexo I deste edital.
1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações dos objetos descritas no
SISTEMA e as especificações técnicas constantes do ANEXO I deste Edital, prevalecerão as do
Edital.
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste PREGÃO, empresas que atenderem a todas as exigências deste
Edital, inclusive quanto à documentação constante neste e em seus anexos.
2.2. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, atuará como provedor do SISTEMA, não se
responsabilizando o TRIBUNAL por eventual desconexão sua ou dos licitantes ao SISTEMA,
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assim como por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
2.3. O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no SISTEMA, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a sessão pública.
2.4. Na hipótese de haver diferença na descrição do objeto registrada no SISTEMA
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e nas especificações constantes no ANEXO I deste
Edital, deverá ser considerada a do Edital.
2.6. O licitante deverá manifestar, através de DECLARAÇÃO ESPECÍFICA disponibilizada pelo
SISTEMA, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação para o presente
PREGÃO, bem como declarar que a PROPOSTA está em conformidade com as exigências
editalícias, sujeitando-se às sanções previstas neste instrumento convocatório, na hipótese de
declaração falsa.
2.7. Não poderão participar deste PREGÃO:
2.7.1. Empresa que se encontre em regime de falência, dissolução, liquidação.
2.7.2. Empresa ou sociedade estrangeira.
2.7.3. Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal ou do Distrito Federal, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
2.7.4. Empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com o TRE-MA.
2.7.5. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
PREGÃO.
2.7.6. Empresas cujos proprietários e ou/ sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os
impedimentos previstos nos arts. 29, inciso IX c/ 54, I, “a” e II, “a”, da Constituição Federal.
2.7.7. Empresa que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação (Resolução 229, de 22
de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça).
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1. A empresa interessada em participar deste PREGÃO deverá providenciar, previamente, o
credenciamento perante a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, provedor do SISTEMA utilizado nesta Licitação, no site
www.comprasgovernamentais.gov.br, devendo também cadastrar-se no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
3.2. O credenciamento do interessado dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao SISTEMA.
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3.3. O credenciamento do LICITANTE, bem como a sua manutenção, dependerá de registro
Cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
3.4. O credenciamento junto ao provedor do SISTEMA implica responsabilidade legal do
LICITANTE ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao PREGÃO, assumindo como firmes e verdadeiras suas
PROPOSTAS e lances, inclusive os atos por eles praticados.
3.5. O LICITANTE credenciado deve acompanhar as operações do SISTEMA durante o
procedimento licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo SISTEMA ou de sua
desconexão.
3.6. O uso da senha de acesso ao SISTEMA pelo LICITANTE é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do SISTEMA ou ao TRIBUNAL responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que provocados por terceiros.
4. DAS DATAS DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
4.1. Os LICITANTES deverão observar as datas e horários, com base no horário de Brasília,
previstos para a realização deste PREGÃO, nos termos que seguem:
a) Data de recebimento das Propostas

b) Data da abertura das Propostas

Do dia 09/11/2017 até as 15:00 horas do
dia 22/11/2017
Às 15:00 horas do dia 22/11/2017

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser formulada de acordo com as especificações
constantes do ANEXO I deste Edital e os requisitos, descritos no subitem 5.7, e registrada no
SISTEMA, sendo obrigatório o preenchimento do campo descrição complementar, onde
deverão ser transcritas as especificações dos objetos a serem adquiridos de forma clara e
precisa.
5.2. Até a data e hora de início da Sessão Pública prevista neste Edital, o LICITANTE poderá
acessar o SISTEMA para retirar, alterar ou complementar a PROPOSTA formulada. Após o
início da Sessão a PROPOSTA não poderá mais sofrer alterações ou ser retirada.
5.3. As PROPOSTAS dos concorrentes deste PREGÃO contendo a descrição dos objetos, os
valores e demais especificações exigidas e eventuais anexos ficarão disponíveis na internet.
5.4. O LICITANTE, no ato de envio de sua proposta, deverá encaminhar, de forma virtual,
utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as seguintes declarações:
5.4.1. Inexistência de fato superveniente que o impeça de participar do certame;
5.4.2. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
5.4.3. Concordância com as condições estabelecidas neste Edital e que atende aos requisitos de
HABILITAÇÃO;
5.4.4. Atendimento aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, no caso de
microempresas e empresas de pequeno porte;
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5.4.5. Elaboração independente de proposta, consoante Instrução Normativa nº 02, de 17 de
setembro de 2009 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão.
5.5. A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pelo LICITANTE caracteriza crime previsto no
artigo 299 do Código Penal, sujeitando-o ainda às sanções previstas no Decreto nº
5.450/2005.
5.6. Os itens da PROPOSTA que eventualmente contemplem objetos que não correspondam às
especificações contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsiderados.
5.7. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter as seguintes informações:
a) Razão Social da Empresa, com endereço e numero do CNPJ/MF;
b) Especificações claras e detalhadas dos materiais, de acordo com as especificações
constantes do Termo de Referência ANEXO I deste Edital.
c) Preços unitários e totais dos itens descritos, NAS QUANTIDADES MÁXIMAS previstas,
consoante tabela de formação de preços constante do Termo de Referência ANEXO I
do Edital, em reais, em algarismos, e valor global da proposta, inclusos todas as
despesas que resultem no custo das aquisições, tais como impostos, taxas, transportes,
materiais utilizados, seguros, encargos fiscais e todos os ônus diretos e quaisquer outras
despesas, que incidirem na aquisição dos objetos;
c.1) Os preços propostos não poderão ser superiores aos valores estabelecidos no
Termo de Referência, sob pena de desclassificação da proposta;
d) Prazo de entrega, de acordo com o previsto no Termo de Referência, ANEXO I do
Edital;
e) Prazo de garantia, conforme especificações do Termo de Referência, Anexo I do
edital;
f) Prazo de validade da PROPOSTA, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a
contar da data da sua apresentação, ou seja, da data da Sessão Pública designada no
preâmbulo deste edital;
g) Dados da empresa licitante tais como: telefone, e-mail, banco, agência, número da
conta-corrente e praça de pagamento, facultada a apresentação destas informações
quando da contratação;
5.8. Uma vez aberta a PROPOSTA, não serão admitidas retificações de preços ou alterações
nas condições estipuladas, nem tampouco PROPOSTA com mais de uma cotação, exceto no
caso de PROPOSTA disputada por meio de lances inseridos no SISTEMA, conforme previsto
neste edital.
5.9. Decorrido o prazo de validade da PROPOSTA sem convocação para a contratação, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos, cabendo no caso, negociação com o
TRIBUNAL para manter o preço proposto.
5.10. O TRIBUNAL poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da
PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão
formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no
caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.
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5.11. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total da PROPOSTA, prevalecerá o
primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre valores numéricos e os por
extenso, prevalecerão os últimos. Se o licitante não aceitar a correção de tais erros, sua
PROPOSTA será rejeitada.
5.12. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação da PROPOSTA serão de
responsabilidade exclusiva do licitante.
6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. O(A) PREGOEIRO(A), via SISTEMA, dará início ao PREGÃO com a abertura da Sessão
Pública, na data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, com a divulgação das
PROPOSTAS recebidas em conformidade com as normas conduzidas no item 5 deste Edital.
6.2. A comunicação entre o(a) PREGOEIRO(A) e os LICITANTES ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagem, em campo próprio do SISTEMA.
6.3. Cabe ao LICITANTE acompanhar as operações no SISTEMA durante a Sessão Pública
do PREGÃO, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo SISTEMA ou de sua desconexão.
6.4. O SISTEMA ordenará, automaticamente, as PROPOSTAS classificadas
PREGOEIRO(A), sendo que somente estas participarão da fase de lances.

pelo(a)

6.5. Ordenadas as PROPOSTAS, o(a) PREGOEIRO(A) dará início à fase competitiva, quando
então os LICITANTES poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do
SISTEMA.
6.6. Da Sessão Pública do PREGÃO será lavrada ata circunstanciada e imediatamente
disponibilizada na internet pelo SISTEMA, para acesso livre.
7. DA FASE COMPETITIVA COM A FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar seus lances, observando o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. A cada lance ofertado, o licitante será
imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.2. Os lances serão ofertados pelo VALOR GLOBAL DO ITEM, nas condições definidas no
ANEXO I deste edital;
7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo SISTEMA.
7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.
7.5. Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante detentor do lance.
7.6. A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do(a) PREGOEIRO(A). O
SISTEMA encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.7. Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente
às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.
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7.8. Durante a fase de lances o(a) PREGOEIRO(A) poderá excluir, justificadamente, lance
cujo valor seja considerado inexeqüível, desclassificando a Proposta do licitante.
7.9. Após o encerramento da etapa competitiva de lances, o(a) PREGOEIRO(A) poderá
encaminhar, pelo SISTEMA, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. A negociação poderá ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.10. Finda a fase de lances, o licitante detentor do MENOR LANCE deverá encaminhar no
prazo máximo de 20 (vinte) horas, por meio eletrônico, sua PROPOSTA com o valor
readequado ao valor do lance vencedor, bem como os demais dados constantes do subitem
5.7 deste edital, para a elaboração da PROPOSTA.
7.10.1. O não envio da PROPOSTA pelo LICITANTE no prazo estabelecido implicará
desclassificação do LICITANTE, decadência do direito à contratação, sem prejuízo de
multa, limitada a 30% (trinta por cento) do valor da contratação, impedimento de licitar
e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e descredenciamento no
SICAF, cabendo ao(à) PREGOEIRO(A) convocar os LICITANTES na ordem remanescente
dos lances e dar continuidade ao PREGÃO.
7.11. No caso de desconexão do(a) PREGOEIRO(A) no decorrer da etapa de lances, se o
SISTEMA permanecer acessível aos licitantes os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
7.12. Quando a desconexão do(a) PREGOEIRO(A) persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a Sessão do PREGÃO poderá será suspensa e reiniciada após a comunicação
expressa aos licitantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
8. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
8.1.
Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
8.2. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as
propostas de licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.
8.4. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
7

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
SEÇÃO DE ANÁLISE E LICITAÇÃO

licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.4.1.
Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência
em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,
conforme regulamento.
8.4.2.
Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate.
Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de
apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação.
8.5. Não havendo a adjudicação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado será
adjudicado em favor da LICITANTE com proposta originalmente mais bem classificada se, após
negociação, houver compatibilidade de preço com o valor estimado para contratação, e a
LICITANTE for considerada HABILITADA nos termos do item 10 – Da Habilitação.
9. DO JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
9.1. Encerrada a etapa de lances, o (a) PREGOEIRO(A) examinará a PROPOSTA classificada
em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao determinado para a
contratação e as especificações constantes do ANEXO I e verificará, em seguida, a habilitação
do LICITANTE nas condições definidas no item 10 deste Edital. Serão observadas no
julgamento das PROPOSTAS as seguintes condições:
9.1.1. No julgamento das PROPOSTAS, a classificação dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO,
sendo considerada vencedora a PROPOSTA que atender às condições do Edital e ofertar o
MENOR LANCE.
a) O critério de aceitabilidade do melhor preço terá como parâmetro o valor máximo
determinado pelo EDITAL.
9.1.2. Serão desclassificadas as PROPOSTAS que não atenderem às condições exigidas no
Edital, apresentarem preços acima do máximo estabelecido ou forem manifestamente
inexequíveis.
9.1.3. PROPOSTAS com preços inexequíveis são consideradas aquelas cujo LICITANTE não
venha a demonstrar, mediante solicitação do(a) PREGOEIRO(A), “sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.”
(Lei nº 10.520/2002, art. 9º c/c art. 48, II da Lei nº 8.666/1993).
9.1.4. O(A) PREGOEIRO(A), no julgamento das PROPOSTAS, poderá realizar diligências ou
requisitar informações, incluindo esclarecimentos e detalhamentos sobre as PROPOSTAS, sem
implicar modificação de seu teor ou inclusão de documento ou informação que deveria constar
originalmente na PROPOSTA. A não apresentação das informações solicitadas implicará o
julgamento no estado em que se encontram as PROPOSTAS, podendo resultar em sua
desclassificação.
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9.2. O(A) PREGOEIRO(A) poderá solicitar também pareceres de técnicos para orientar sua
decisão.
9.3. Após aceitação da PROPOSTA, o(a) PREGOEIRO(A) verificará a HABILITAÇÃO do
LICITANTE e, em seguida, anunciará o LICITANTE vencedor, que será convocado pelo
TRIBUNAL, após homologação do resultado do PREGÃO, para assinar contrato ou
instrumento equivalente no prazo e condições definidos neste Edital.
9.4. Se a PROPOSTA não for aceitável ou se o LICITANTE não atender às exigências Editalícias,
o(a) PREGOEIRO(A) examinará as PROPOSTAS subsequentes, na ordem de classificação, até
a apuração de uma PROPOSTA que atenda a todas as exigências do Edital. O(A)
PREGOEIRO(A) poderá negociar com o Proponente para que seja obtido preço melhor.
9.5. No julgamento das PROPOSTAS, o(a) PREGOEIRO(A) poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância da PROPOSTA, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
10. DA HABILITAÇÃO
10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
10.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.1.2 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
10.2. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF,
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43,
III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.
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10.2.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto
ao SICAF.
10.2.2 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através
do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o
licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 20 (vinte) horas, documento
válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte,
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
10.3. Os documentos exigidos para a HABILITAÇÃO que não estejam contemplados no SICAF,
serão enviados pelo SISTEMA, no prazo máximo de 20 (vinte) horas e os respectivos originais
ou cópias autenticadas serão encaminhados no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, após o
encerramento da fase de lances ou solicitação do (a) PREGOEIRO(A) no SISTEMA, conforme
o caso, para a Comissão Permanente de Licitação do TRIBUNAL no endereço: Avenida
Senador Vitorino Freire, s/nº, Bairro Areinha, CEP 65010-917, São Luís-MA.
10.4. O(A) PREGOEIRO(A), constatando que a documentação apresentada pelo LICITANTE
atende às exigências Editalícias, proclamará HABILITADO o LICITANTE e, aquele que deixar de
apresentar a documentação exigida ou apresentar de forma irregular será proclamado
INABILITADO.
10.5. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para HABILITAÇÃO deverão estar
em nome do LICITANTE, e preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
10.6. Se o LICITANTE for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
o LICITANTE for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
10.7. Havendo alguma restrição nos documentos de comprovação da regularidade fiscal dos
LICITANTES microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado aos mesmos o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.7.1. O termo inicial do prazo fixado no subitem 10.7 contar-se-á a partir da
divulgação do resultado da fase de habilitação. Esse prazo poderá ser prorrogável por
igual período, a critério do TRIBUNAL, mediante requerimento escrito devidamente
justificado pelo LICITANTE.
10.7.2. A não regularização da documentação de Regularidade Fiscal pelo LICITANTE
implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da lei Nº 8.666/93, sendo facultado ao TRIBUNAL convocar os LICITANTES
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
Licitação.
10.7.3. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os
prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.7 e 10.7.1.
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10.8. Para fins de HABILITAÇÃO, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades
emissores de Certidões constitui meio legal de prova.
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Declarado o vencedor e não havendo manifestação de Recursos, o(a) PREGOEIRO(A),
através do SISTEMA fará a adjudicação do objeto desta Licitação ao vencedor e, em seguida,
o presidente do TRIBUNAL homologará a Licitação autorizando a celebração do contrato.
11.1.1. O procedimento da adjudicação é atribuição do(a) PREGOEIRO(A), se não houver
Recurso, ou, havendo, do Presidente do TRIBUNAL, que também procederá à homologação
do certame.
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. Declarado o vencedor, o(a) PREGOEIRO(A) abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, em
campo próprio do SISTEMA, para manifestação de Recurso dos LICITANTES.
12.2. O LICITANTE que tiver sua intenção de Recurso aceita deverá registrar as razões do
Recurso, em campo próprio do SISTEMA, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais
LICITANTES, desde logo, intimados a apresentar contra-razões, também via SISTEMA, em
igual prazo, que começará a contar do término do prazo do LICITANTE Recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos. Decorridos esses prazos, o(a) PREGOEIRO(A) terá o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para proferir sua decisão. O acolhimento do Recurso importará na
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.3. Caso não reconsidere sua decisão, o(a) PREGOEIRO(A) submeterá o Recurso,
devidamente informado, à consideração do Presidente do TRIBUNAL, que proferirá decisão
definitiva. Decidido o Recurso, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
Licitação ao LICITANTE vencedor.
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor Recurso, no
momento da Sessão Pública, implica decadência desse direito, ficando o(a) PREGOEIRO(A)
autorizada a adjudicar o serviço ao LICITANTE vencedor.
12.5. Os autos do Processo licitatório permanecerão com vista franqueada aos interessados na
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no endereço indicado neste Edital.
13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
13.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da Sessão Pública deste
PREGÃO, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica.
13.2. Caberá ao(a) PREGOEIRO(A) decidir sobre a impugnação formulada, podendo, se for o
caso, auxiliar-se pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência e ainda pela
Assessoria Jurídica do TRIBUNAL.
13.3. Se a impugnação contra o Edital, for acolhida, o Edital será alterado e será definida e
publicada nova data para realização do certame, pelo mesmo instrumento de publicação em
que se deu o texto original. Caso a alteração no ato convocatório possa inquestionavelmente
afetar a elaboração da PROPOSTA, o prazo inicialmente estabelecido será reaberto.
13.4. Decairá do direito de impugnar perante o TRIBUNAL os termos deste Edital aquele que,
aceitando-os sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades
que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
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14. DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/ RECEBIMENTO DEFINITIVO E
PROVISÓRIO
14.1. De acordo com o que está estabelecido nos ITENS 6 e 7 do Termo de Referência –
Anexo I deste edital.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. De acordo com o ITEM 10 do Termo de Referência – anexo I deste Edital.
16. DA RESCISÃO
16.1 O TRIBUNAL poderá rescindir o Contrato desde que ocorra qualquer das hipóteses
previstas no artigo 78, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no seu artigo 80,
sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e neste edital, nas condições estabelecidas na
Minuta do Contrato, ANEXO II deste edital.
17. DO PAGAMENTO
17.1 O pagamento será efetuado à Contratada no prazo de 30 dias corridos a partir do
recebimento definitivo do objeto e apresentação da nota fiscal/fatura, acompanhada da certidão
negativa de débitos trabalhistas, regularidade perante o INSS e FGTS e regularidade fiscal.
17.2 Caso seja detectado algum problema na documentação elencada no item anterior, será
concedido, pela CONTRATANTE, prazo para regularização. Após o decurso deste, em
permanecendo a inércia da CONTRATADA, poderá o contrato ser rescindido, sem prejuízo de
multa prevista em capítulo próprio.
17.3 Qualquer atraso ocorrido na apresentação dos documentos por parte da CONTRATADA
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
17.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios
devidos pelo TRE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da
nota fiscal/fatura, será calculado por meio da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, onde:
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.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

i
365

I = 6/100

I = 0,00016438

365

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
17.5. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
18.1. A CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências Editalícias, inclusive as que
estão estabelecidas no ITEM 8.2 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
19.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências Editalícias, inclusive as que estão
estabelecidas no ITEM 8.1 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. O edital deste PREGÃO se encontra disponível no endereço Eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo também ser fotocopiado na Comissão
Permanente de Licitação no endereço supra, assim como copiado mediante a apresentação de
pen drive, para sua regravação.
20.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a esse procedimento licitatório deverão ser
enviados ao(a) PREGOEIRO(A) até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da
Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, para o endereço:
licitacao@tre-ma.jus.br.
20.3. É facultado ao(a) PREGOEIRO(A), auxiliado(a) pela equipe de apoio, proceder em
qualquer fase desta licitação a diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originalmente da PROPOSTA.
20.4. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da PROPOSTA ou dos
documentos de HABILITAÇÃO, o(a) PREGOEIRO(A) poderá suspender o PREGÃO e marcar
nova data para sua aceitabilidade ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes.
20.5. A apresentação da PROPOSTA de preços obriga o LICITANTE declarado vencedor ao
cumprimento de todas as condições deste edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas
neste edital e na legislação aplicada á espécie.
20.6. Quaisquer informações relativas a esta licitação serão prestados pelo (a)
PREGOEIRO(A) e membros da equipe de apoio na Seção de Análise e Licitação - SELIC,
localizada no primeiro andar do Anexo ao prédio sede do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão, situado na Av. Senador Vitorino Freire, s/n, Areinha, São Luís, através dos fones/fax:
(98) 2107-8876/8802, ou pelo e-mail licitacao@tre-ma.jus.br, em dias úteis, de segunda a
sexta-feira, no horário das 13 às 19h, obedecidos os seguintes critérios:
20.6.1. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e o
TRIBUNAL;
20.6.2. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todos os demais
interessados que tenham adquirido o presente Edital.
20.6.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) PREGOEIRO(A), que decidirá com
base nas normas conduzidas pela legislação em vigor aplicada à espécie.
20.7. Fazem parte integrante deste Edital o Anexo I – Termo de Referência, Anexo II - Minuta
do Contrato.
São Luís, 30 de outubro de 2017.
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KÁTIA LIMA SILVA MIRANDA
Chefe da SELIC
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
Aquisição e instalação de BATERIAS TRACIONÁRIAS para uso em 02 (duas)
empilhadeiras Elétricas Byg Transequip ART-R 2074, cujas especificações das máquinas e
imagens de suas baterias estão no sub-anexo I deste Termo de Referência.
ITEM

MATERIAIS

ESPECIFICAÇÃO
Bateria da Empilhadeira Elétrica de marca BYG TRANSEQUIP,
modelo ART-R 2074, ANO 2009:
- Tensão: 48V
- Amperagem mínima: 500AH
- Válvulas Flip Top
- Autonomia Mínima: 8 horas
Dimensões:

1

BATERIA
TRACIONÁRIA PARA
EMPILHADEIRA
ELÉTRICA

- Comprimento: 1220 mm
- Largura: 342 mm
- Altura: 750 mm
- Placas Positivas: Tubulares
- Placas Negativas: Empastadas
- Pólos e Componentes com Liga de Chumbo Antimônio
- Caixas de Aço Carbono com Pintura Eletrostática com Tinta Epóxi
- Cor: preta
- Cabos e conectores inclusos
- Vida útil estimada: mínimo 5 anos ou um total de 1.600 ciclos
Garantia: mínimo 2 anos

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A Central de Armazenamento de Urnas de São Luís concentra atualmente todo o parque de
urnas eletrônicas do Estado, assim como a integralidade dos processos de manutenção das
mesmas. Devido ao tamanho do local e elevada quantidade de urnas (cerca de 22.000 unidades),
foi adotado modelo de armazenamento em porta-paletes, tornando-se indispensável a utilização
da empilhadeira nas movimentações e armazenamento destes materiais;
2.2. A bateria tracionaria de uma das Empilhadeiras Elétricas não está sustentando carga,
fazendo com que o equipamento fique ligado em tempo muito reduzido (menos 10 minutos) após
seu “carregamento” completo, o que prejudica o andamento dos trabalhos no depósito de urnas,
tendo em vista, que todo o serviço este sendo executado com apenas uma empilhadeira;
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2.3 Cabe ainda ressaltar, que a vida útil estimada deste tipo de bateria é em torno de 5 (cinco)
anos e as baterias que estão nas empilhadeiras já estão com 7 (sete) anos de uso, sendo que uma
já não funciona adequadamente e a outra ainda está sendo utilizada, mas não se sabe quando
pode parar de funcionar.
2.4. Assim, faz-se necessária a aquisição das baterias para manter os equipamentos em
funcionamento, estes imprescindíveis para realização das atividades diárias da Central de
Armazenamento.

3. QUANTIDADE E VALORES
Foi realizado pesquisas no “Banco de Preços”, especialista em consulta de preços, no
Portal de Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br), e pesquisa realizada
com fornecedores, todavia, foram utilizados apenas orçamentos solicitados a fornecedores (via email, internet e fornecedores locais) tendo em vista, que não conseguimos no Banco de Preços e
no Portal de Compras Governamentais itens com as mesmas especificações, principalmente em
relação a frete e custo com a instalação do objeto.
ITEM

QTD

BATERIA TRACIONÁRIA PARA
EMPILHADEIRA ELÉTRICA

2

VALOR ESTIMADO (R$)
UNITÁRIO

TOTAL

41.163,33

82.326,66

TOTAL

4. REGIME DE CONTRATAÇÃO
A contratação se dará através de licitação por pregão eletrônico, conforme Decreto n°
5.450/2005.

5. OBJETIVO ESTRATÉGICO
A referida aquisição está em consonância com o Planejamento Estratégico 2015-2020
do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, incluindo-se no Macrodesafio “Fortalecimento da
Segurança do Processo Eleitoral”, relacionado a objetivos e iniciativas que visem garantir à
sociedade o aprimoramento contínuo da segurança dos pleitos eleitorais, com utilização de
tecnologias e com a melhoria de processos de trabalho.

6. LOCAL e PRAZO DE ENTREGA
6.1 Local de Entrega
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Central de Armazenamento de Urnas de São Luís, Fórum Eleitoral de São Luís,
Avenida Senador Vitorino Freire, Sn, Bairro Madre Deus, São Luís / MA, CEP: 65.025-902, de
segunda a sexta-feira, das 13h00min às 18h00min, exceto feriados.

6.2 Prazo de Entrega
O prazo a entre será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho pela contratada.

6.3 Instalação das baterias tracionarias
A contratada procederá a desembalagem e instalação das baterias na empilhadeira.

7. CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO
7.1 Recebimento Provisório
O recebimento provisório se dará pela assinatura no canhoto da nota fiscal a ser
apresentada no momento da entrega e seu efeito se restringirá à aferição da data de entrega para
fins de cumprimento do respectivo prazo, não configurando aceite definitivo do objeto.

7.2 Recebimento Definitivo
O recebimento definitivo se dará após a verificação da conformidade do objeto com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, o que será feito no prazo
de 10 dias corridos, a partir do recebimento provisório.
O prazo para recebimento definitivo ficará sobrestado até o momento em que
eventuais falhas no cumprimento do contrato sejam sanadas pela contratada.

8. DAS OBRIGAÇÕES
8.1 Da Contratada
a) Entregar o objeto de acordo com as especificações descritas neste Termo de
Referência e na sua proposta, acompanhados da Nota Fiscal/DANFE;
b) Entregar o objeto na quantidade contratada;
c) Entregar o objeto no prazo de 30 dias corridos contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho pela contratada;
d) Proceder à instalação da bateria da empilhadeira;
e) Substituir o objeto entregue com danos ou fora das especificações contratadas,
constatados após o recebimento provisório, no prazo de 20 dias corridos a contar da
comunicação do defeito à contratada, por conta e ônus da contratada, não considerados
prorrogação do prazo previsto no Item 6;
f) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do cumprimento do contrato,
tais como despesas com transporte, frete, instalação e obrigações fiscais, bem como por todas as
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despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das
obrigações contraídas nesta licitação, tais como encargos e obrigações trabalhistas;
g) Fornecer garantia contra defeitos de fabricação e vícios, conforme prazos
especificados no item 1;
h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia
anuência da Contratante;
i) Nomear preposto ou profissional equivalente com poderes para dirimir todas as
questões contratuais;
j) Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do certame;
l) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao TRE/MA e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

8.2 Da Contratante
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as
ocorrências verificadas;
b) Comunicar à contratada eventual inadequação do objeto em sua quantidade e
qualidade, solicitando a regularização da situação;
c) Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;
d) Efetuar o pagamento à Contratada, no prazo previsto neste termo de referência (Item
9), após apresentação da Nota Fiscal/DANFE devidamente atestada.

9. DO PAGAMENTO
a) O pagamento será efetuado à Contratada no prazo de 30 dias corridos a partir do
recebimento definitivo do objeto e apresentação da nota fiscal/fatura, acompanhada da certidão
negativa de débitos trabalhistas, regularidade perante o INSS e FGTS e regularidade fiscal.
b) Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota fiscal,
poderá ser concedido prazo para regularização, sem ônus para a Contratante. Após o decurso
deste, em permanecendo a inércia da Contratada, o contrato poderá ser rescindido com aplicação
de multa prevista em capítulo próprio.

10. HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO DO CONTRATO E PENALIDADES
10.1 Comete infração administrativa a Contratada que:
10.1.1.Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
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10.1.2 Deixar de entregar quaisquer documentos exigidos neste Termo de Referência, no
Edital ou no Contrato;
10.1.3 Apresentar documentação falsa;
10.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5 Cometer fraude fiscal;
10.1.6 Não mantiver a proposta;
10.1.7 Falhar ou fraudar na execução do objeto;
10.1.8 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.9. Fizer declaração falsa.
10.2 A CONTRATADA ou LICITANTE que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
10.2.1 Advertência por falhas leves, assim consideradas aquelas que não acarretem
graves prejuízos para a Contratante;
10.2.2 Multa moratória de 0,2% (dois centésimos por cento) sobre o valor da nota de
empenho, do primeiro ao vigésimo dia de atraso injustificado na execução dos serviços, após o
que estará caracterizada a inexecução total do objeto, passível de rescisão contratual e aplicação
de penalidade específica;
10.2.3 Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nas
hipóteses previstas nos subitens 10.1.1 a 10.1.10;
10.2.3.1 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
10.2.4 Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos.
10.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções e será
descontada dos pagamentos devidos pelo TRE-MA ou, caso seja necessário, cobrada
judicialmente;
10.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento
de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das
demais cominações legais;
10.5 Na hipótese de não regularização da documentação anexa à nota fiscal, após o decurso do
prazo concedido pela Contratante, o contrato poderá ser rescindido, a critério da Administração,
sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista neste instrumento.
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10.6 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados o contraditório, a ampla
defesa e o devido processo legal.

11. ANEXOS
Sub Anexo I: Imagens e Dados Técnicos dos Equipamentos

12. FISCAIS DO CONTRATO
Fiscal Titular: Edson Luis Santana de Macedo, matrícula: 30990253.
Fiscal Substituta: Magna Maria de Araújo Silva Sousa, matrícula: 3099933.

13. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
Nome: Edson Luis Santana de Macêdo
Setor: SEMSU
Contato: (98) 2107-8613
E-mail: edson.macedo@tre-ma.jus.br

1. Dados Técnicos da Empilhadeira Elétrica de marca BYG TRANSEQUIP, modelo ART-R
2074.

DADOS TÉCNICOS – ART-R 20
Modelo de Mastro

Triplex
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Operador Sentado
Elevação
Tração
Capacidade de Carga
Q
Centro de Carga
C
Distância da face do Garfo ao eixo
X
da Roda de Carga
Distância entre eixos
Y
Velocidade de Deslocamento com carga / sem
carga
Velocidade de Elevação com carga / sem carga
Velocidade de Descida com carga / sem carga
Largura externa do Garfo de
b5
Elevação
Largura interna do Garfo de
b11
Elevação
Largura total com Braços Fechado
b1
/ Aberto
Dimensões dos Garfos
s/e/l
Comprimento total c/ Plataforma
l1
Fechada
Comprimento do limite traseiro à
l2
face do Garfo
Altura do Timão Min. / Max.
Altura do Piso, no centro da
m2
distância entre eixos
Altura da Torre Fixa
h1
Altura de "Free lift"
h2
Altura máxima de Elevação do
h3
Garfo
Altura máxima de Elevação do
h4
Mastro
Altura mínima de Elevação do Garfo
Tipo de Rodagem
Roda de Apoio
Roda de Tração
Rodas de Carga Dupla
Rodas de Carga Simples
Raio de giro c/ Plataforma
Wa
Fechada
Corredor de operação c/
Ast
Plataforma Fechada
Material de estrutura
Altura do Braço de Proteção à Plataforma
Motor Tracionário A.C.
Motor de Elevação
Freio de Serviço
Bateria Tracionária 48V
Bateria - Dimensões L x C x A
Bateria - Peso
Carregador de Bateria 24V
Rampa Máxima com Carga / sem Carga
Nível de Ruído para Operador
Peso do Equipamento com Bateria
Curva de carga (no Centro de Carga)

Sim
Elétrica
Elétrica
(kg)
(mm)
(mm)

2000
500
380

(mm)
(km/h)

1500
8 / 8,3

(m/min)
(m/min)
(mm)

640

(mm)

1130

(mm)

1260

(mm)
(mm)

50 / 100 / 1070
2440

(mm)

1950

(mm)
(mm)

80

(mm)
(mm)
(mm)

3190
2500
7400

(mm)

8200

(mm)

50
Ferro / PU

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

Ø150 x 60
Ø250 x 80
Ø80 x 70
Ø80 x 100
(mm)

1820

(mm)

2930

ASTM / SAE
(mm)
(kW)
(kW)

4
8,2
Hidráulico

(Ah)
(mm)
(kg)
(A)
(%)
(dB)A
(kg)
(kg x mm)

500
1220 x 344 x 727
860
40
10 / 12
70
1600 / 1630 / 1640 / 1655
2000 x 3300
1700 x 3500
1200 x 4000
850 x 4500
600 x 5000
400 x 5500
350 x 5800

1.2.1. Imagens da Bateria Tracionária da Empilhadeira Elétrica BYG
TRANSEQUIP, que se pretende adquirir (Item 2 deste Termo de Referência):
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Figura 1.

Figura 2.

ANEXO II DO EDITAL
(MINUTA DO CONTRATO)
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TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃO,
ATRAVÉS
DO
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DO
MARANHÃO,
E
A
EMPRESA..............................,
CONFORME
PREGÃO
ELETRÔNICO Nº XX/2017 (PROCESSO PAD N.º 9.453/17),
TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
BATERIAS TRACIONÁRIAS PARA USO EM 02 (DUAS)
EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS BYG TRANSEQUIP ARTR 2074, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE
REFERÊNCIA.

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, neste
ato denominado CONTRATANTE inscrito no CNPJ Nº 05.962.421/0001-17, com sede na
Avenida Senador Vitorino Freire, s/nº, Bairro Areinha, em São Luís-MA, neste ato representado
por seu Presidente, DES.______________, portador do R.G. nº ___________e do CPF
nº.___________, daqui por diante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
__________inscrita no CNPJ-MF, sob o nº ______ estabelecida (inserir endereço
completo), neste ato denominada CONTRATADA, representada por (inserir o cargo),
senhor(a) (qualificação do signatário do Contrato), portador da Cédula de Identidade nº
_____e CPF(MF) nº ______ de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por
_____________(inserir qual dos instrumentos: procuração/Contrato social/estatuto
social) resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002,
Lei Complementar nº 123/2006, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, Decreto nº 5.450/05
e demais normas aplicáveis à matéria bem como pelos decretos n.ºs 8.538/2015 e
7.892/2013, decorrente do Pregão Eletrônico nº XX/2017 e Processo Administrativo
Digital nº 9.453/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a aquisição e instalação de BATERIAS
TRACIONÁRIAS para uso em 02 (duas) empilhadeiras Elétricas Byg Transequip ARTR 2074, conforme especificações do Termo de Referência, obedecidas às condições do
instrumento convocatório e respectivos anexos e da PROPOSTA apresentada pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão pagará à contratada o valor de R$ .................
(por extenso).
PARÁGRAFO ÚNICO – DO EMPENHO
Para cobertura das despesas relativas ao presente Contrato, foi emitida a Nota de Empenho nº.
2017NExxxxxx, à conta da dotação especificada neste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
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3.1 O pagamento será efetuado à Contratada no prazo de 30 dias corridos a partir do
recebimento definitivo do objeto e apresentação da nota fiscal/fatura, acompanhada da certidão
negativa de débitos trabalhistas, regularidade perante o INSS e FGTS e regularidade fiscal.
3.2 Caso seja detectado algum problema na documentação elencada no item anterior, será
concedido, pela CONTRATANTE, prazo para regularização. Após o decurso deste, em
permanecendo a inércia da CONTRATADA, poderá o contrato ser rescindido, sem prejuízo de
multa prevista em capítulo próprio.
3.3 Qualquer atraso ocorrido na apresentação dos documentos por parte da CONTRATADA
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
3.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios
devidos pelo TRE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da
nota fiscal/fatura, será calculado por meio da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, onde:
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.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

i
365

I = 6/100

I = 0,00016438

365

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
3.5. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. O CONTRATANTE obriga-se a cumprir as condições estabelecidas no ITEM 8.2 do Termo
de Referência - ANEXO I deste Edital.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências do edital, inclusive as
estabelecidas no ITEM 8.1 do Termo de Referência - ANEXO I deste Edital.
CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA
6.1. A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, a contar da data de sua publicação e
observará o disposto no art. 57 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÃO
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7.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos constantes no
artigo 65 da Lei n º 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta do Orçamento Geral
da União, aprovado para o exercício financeiro de 2017, cuja classificação funcional
programática e categoria econômica é a seguinte: Elemento de Despesa: 3.0.0.0 – Despesas
Correntes, 3.3.0.0 – Outras Despesas Correntes, 33.90.30 – Material de Consumo.
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES
9.1. São aplicáveis as sanções previstas no ITEM 10 do Termo de Referência – Anexo I do
edital.
9.2. São aplicáveis ainda as penalidades da Lei 10.520/2002.
PARÁGRAFO ÚNICO - DESCONTO DO VALOR DA MULTA
Se o valor das multas não for pago ou depositado na Conta Única do Tesouro Nacional, será
automaticamente descontado de qualquer fatura ou crédito a que a CONTRATADA vier a fazer
jus.
CLÁUSULA DÉCIMA – RECURSOS
10.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei de Licitações, devendo o mesmo ser
protocolado e dirigido ao Presidente do TRE/MA, por intermédio da autoridade que praticou o
ato recorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido de acordo com o que estabelecem os artigos
77 a 80, da Lei nº 8.666/93, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou
por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo do disposto na cláusula nona.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. Aplica-se a este Contrato o disposto no artigo 58, da Lei nº 8.666/93.
12.2. As partes contratantes ratificam todas as condições preestabelecidas no instrumento
convocatório e na proposta da licitante, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado do
Maranhão, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
Contrato lavrado em quatro cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas
abaixo.
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São Luís - MA, .... de ....... de 2017.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
Presidente
CONTRATADA
Representante
TESTEMUNHAS:
1. NOME: ........................................
CIC: ...........................................

2.NOME: ..........................................
CIC: .............................................
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