
      
Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO     DE     REFERÊNCIA  

1 – Objeto

Aquisição de 02 (dois) veículos  automotores  tipo  sedam  com
dação de 03 (três)  veículos usados como parte de pagamento
para este Regional, conforme especificações descritas neste
Termo de Referência.

2 – Justificativa

As  aquisições  visam  atender  a  necessidade  constante  de
deslocamento, necessitando-se veículos com maior segurança e
conforto  aos  passageiros.  Ressaltamos  ainda,  que  o  TRE-AL,
possui veículos que mesmo após todas as revisões, efetuadas de
acordo com as normas técnicas do fabricante, com o longo tempo
de uso e desgaste natural dos mesmos, resultando em elevados
gastos com combustíveis e manutenções. 

3 – Quantidade e
Especificações

3.1 02 (dois) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE TIPO SEDAN,
NOVO, COR BRANCA, ANO/MOD 2019.

CARACTERÍSTICAS:

1 – COR BRANCA;
2 – MOTORIZAÇÃO 1.4L, NO MÍNIMO, COM 97CV, NO MÍNIMO;
3 – VEÍCULO MOVIDO A GASOLINA, NO MÍNIMO;
4  –  PORTAS-MALAS  COM  VOLUMEL MÍNIMO  ÙTIL DE  400
LITROS;
5 –  CÂMBIO MANUAL DE, NO MÍNIMO, 5  (CINCO) MARCHAS
ADIANTE E UMA À RÉ.

DEVERÃO  SER  EQUIPADOS  COM,  NO  MÍNIMO,  OS
SEGUINTES ITENS;

1 – AR-CONDICIONADO DE FABRICA;
2 – DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA;
3 – PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO PINTADOS NA
MESMA COR DO VEÍCULO;
4 – FARÓIS DE NEBLINA;
5 – TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS;
6  –  COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL EM ALTURA  E
PROFUNDIDADE;
7 – TAPETES DE BORRACHA;
8  –  CAPACIDADE  PARA  05  (CINCO)  PASSAGEIROS,  NO
MÍNIMO;
9 – VEÍCULO COM 4 (QUATRO) PORTAS, COM TRAVAMENTO
AUTOMÁTICO;
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10 – AIRBAGS FRONTAL PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS;
11 – PROTETOR DE CARTER;
12–SENSOR DE ESTACIONAMENTO;
13–TODOS OS DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN.

ACESSÓRIOS MÍNIMOS     ORIGINAIS     DE     FÁBRICA:  

1 – SOM AUTOMOTIVO AM/FM/BLUETOOTH/MP3;
2 – ANTENA EXTERNA PARA AM/FM;
3 –  PELÍCULA INSTALADA NOS VIDROS  DIANTEIRO,
LATERAIS E TRASEIRO, NO NÍVEL MÁXIMO,  DENTRO DOS
PADRÕES PERMITIDOS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.

DEMAIS     OBRIGAÇÕES:  

1  –  CONTER O VEÍCULO TODOS OS DEMAIS ITENS DE
SEGURANÇA LEGALMENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO
PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS PELA LEI Nº 9503/1997;
2 – VEÍCULO JÁ LICENCIADO JUNTO AO DETRAN/AL, ISENTO
DE IPVA.

4 – Valor estimado
da aquisição A cargo da COMAP, após pesquisa de preços no mercado.

5 – Prazo de
entrega

Prazo máximo de 30  (trinta) dias, a contar da assinatura do
contrato.

6 - Pagamento
6.1- O pagamento será efetuado após a entrega dos veículos na
seguinte forma:
6.1.1- uma parte mediante dação em pagamento correspondente
aos veículos descritos abaixo e consequente transferência de sua
propriedade:

1. MODELO: VW/GOL TOTALFLEX 1.6;
GASOLINA;
ANO 2011/2012
BRANCA;
PLACA NMG 2544.

2. MODELO: VW/GOL TOTALFLEX 1.6;
GASOLINA;
ANO 2011/2012;
BRANCA;
PLACA NMG 2564.

3. MODELO: VW/GOL TOTALFLEX 1.6.
GASOLINA;
ANO 2011/2012;
BRANCA;
PLACA NMG 2274

6.1.1.1-  Para  fins  de  transparência  e  melhor  avaliação  dos
veículos ofertados em dação, anexam-se ao presente termo os
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diagnósticos  de  necessidade  de  manutenção  dos  veículos
realizados por empresa especializada, prestadora de serviços ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;
6.1.2- o pagamento do valor residual, será efetuado mediante
depósito bancário na conta-corrente da contratada, no prazo de
até 10 (dez) dias, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura
referente ao fornecimento do bem, devidamente atestada pela
Comissão de Recebimento e mediante a apresentação da
seguinte documentação em vigor:
a)– Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social –
CND;
b) –  Certidão de Regularidade do FGTS –  CRF, expedida pela
CEF;
c) –  Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal.
6.2- Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas;

6.3- A apresentação da nota fiscal com incorreções ou
desacompanhada da documentação requerida acima implicará na
sua devolução à CONTRATADA para regularização, devendo o
prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua
reapresentação;
6.4- O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para
efeito de emissão de notas fiscais;
6.5- O preço pactuado no contrato decorrente do Processo
Licitatório será fixo e irreajustável;
6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
6.7- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados,
os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa
SRF nº 480, de 15/12/2004,modificada pela de nº 539, de
25/04/2005, e pela 706/2007;
6.8- Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, mediante
comprovação da opção ou se encontre  em uma das situações
elencadas no art. 3º da IN SRF nº 480/2004 e suas alterações
posteriores.

7 – Garantia e
Assistência

Técnica do veículo
automotor

7.1- Os veículos devem  terem garantia de fábrica (assistência
técnica), mínima de 03  (três) anos, contada a partir da emissão
do Termo de Recebimento Definitivo;
7.2- A Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a
manter o atendimento em rede autorizada para solução de
eventuais problemas na utilização dos equipamentos e
acessórios;
7.3- O serviço de assistência técnica deverá ser prestado
mediante manutenção corretiva, de acordo com os manuais e
normas técnicas específicas dos fabricantes, durante o prazo de
garantia, com a finalidade de manter o veículo em perfeitas
condições de uso;
7.4- Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se
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destina este Termo de Referência, aquela destinada a remover os
defeitos de fabricação apresentados pelos veículos,
compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e
correções necessárias.

8 –  Recursos
Orçamentár ios

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas para o exercício de 2019.

9 – Do local e do
recebimento do

Veículo

9.1- Os objetos do presente Termo de Referência deverá serem
entregue no Edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situado na Rua  Aristeu  de  Andrade  nº  377,  Farol,
Maceió/AL, no horário de expediente das  13:30  h  as  19:30  h
deste regional, à Comissão de Recebimento; 
9.2- O recebimento do bem, objeto do Edital de Licitação e deste
Termo de Referência dar-se-á em conformidade com os artigos
73 e 76 da Lei nº 8666/93, modificada pela Lei nº 8883/94:
9.2.1–  Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização
de vistoria, mediante a emissão do Termo de Recebimento
Provisório;
9.2.2- A vistoria consistirá em verificará a adequação do objeto
contratado com as especificações constantes no Edital de
Licitação e neste Termo de Referência;
9.2.3–  Definitivamente, em até 10(dez) dias úteis a contar do
Recebimento provisório, após a verificação de qualidade,
quantidade e especificações do veículo e consequente aceitação,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
9.3- O recebimento definitivo não exime o fornecedor de
responder pelos vícios aparentes e ocultos segundo as
disposições deste instrumento e as normas de proteção ao
consumidor;
9.4- Após o Recebimento Definitivo o bem deverá ser
encaminhado à Coordenadoria de Material e Patrimônio para o
respectivo tombamento.

10 – Unidade
Fiscalizadora

10.1- Comissão de Recebimento, a ser designada pela
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
10.2- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante, não eximirá a Contratada de total responsabilidade
quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as
partes.

 11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

11.1- Verificar os produtos objetivando garantir sua qualidade e
conformidade com este Termo de Referência e Edital de
Licitação;
11.2–  Manter organizado e atualizado um sistema de controle
sobre o fornecimento realizado, acompanhando toda a
regularização dos veículos adquiridos;
11.3–  Emitir os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo,
conforme consta no item: “Do local e do recebimento dos
veículos”;
11.4–  Atestar e encaminhar a nota fiscal à Seção de
Administração de Prédios e Veículos – SAPEV;
11.5–  Encaminhar, após recebimento definitivo, os veículos à
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Coordenadoria de Material e Patrimônio para as devidas
providências.

12 – Obrigações
da Contratada

12.1–  Fornecer os veículos novos, cotado em estrita
conformidade com as especificações de sua proposta, à qual se
vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer
seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas;
12.2– Entregar os veículos objeto do Edital de Licitação na sede
deste Tribunal no prazo estipulado e pelo preço constante em sua
proposta, devidamente emplacados;
12.3–  Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças,
durante o período de garantia, respeitando o prazo máximo de 3
(três) dias, contados a partir da comunicação do defeito
apresentado, para a conclusão dos reparos, por intermédio da
rede autorizada ou credenciada do fabricante, de acordo com as
normas específicas, sem qualquer ônus adicional para este
Tribunal;
12.4–  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas,
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive
aquelas com deslocamento dos técnicos, socorro mecânico,
reboque, enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida pela
Contratada, de acordo com o manual de garantia do fabricante;
12.5–  Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou
genuínas, necessárias à manutenção dos veículos;
12.6– Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização
da entrega do bem, inclusive durante a execução de serviço(s) de
manutenção em garantia;
12.7–  Manter, durante toda a vigência do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.8–  Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados
direta ou indiretamente à Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, por sua culpa ou dolo durante
a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por
ventura efetuado pelo Contratante;
12.9–  Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato,
inclusive com pessoal utilizado na execução dos serviços, que
não terá qualquer vínculo empregatício com a Contratante;
12.10– Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a
ser vítimas os seus empregados ou prepostos quando em
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes
assegurem e demais exigências legais para o exercício das
atividades;
12.11–  Manter um representante em contato direto e constante
com o Contratante, durante a execução do contrato, bem como
indicar o responsável para acionamento referente aos Termos de
Garantia.

13 – Obrigações
do Contratante

13.1- Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa
execução para o fornecimento dos objetos dos contratos;
13.2- Atestar a execução do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato, conforme previsão contratual;
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13.3- Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as
condições de preço e prazo estabelecidas no Edital de Licitação e
neste Termo de Referência.

14 –
Sustentabilidade

14.1.  A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade
Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010,
mediante apresentação de Declaração, reconhecida em cartório,
no ato da assinatura do contrato.

14.2.  Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente
sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010,
Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se
aplica a referida instrução.

14.3.  A  CONTRATADA  deverá  adotar,  no  que  couber,  as
disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de
janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho
de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de
2009;  em  como  da  Resolução  CONAMA Nº  340,  de  25  de
setembro  de  2003,  para  que  seja  assegurada  a  viabilidade
técnica  e  o  adequado  tratamento  dos  impactos  ambientais
específicos.

14.4.  A  CONTRATADA  deverá  fornecer  aos  empregados  os
equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a
execução de serviços.

14.5. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras –
NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
sobre resíduos sólidos.

14.6.  A  CONTRATADA  deverá  atender  às  disposições  da
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010,
as  quais  devem ser  aplicadas  no  momento  da  execução  dos
serviços,  para  que  seja  assegurada  a  viabilidade  técnica  e  o
adequado tratamento do impacto ambiental.

                                       Maceió/AL, 15 de abril de 2019.

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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ANEXO I

NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
GOL 1.6 2011 – PLACA NMG 2544

Peças QTD

Aditivo 1

Alavanca cj garfo embreagem 1

Amortecedor traseiro 1

Barra da direção direito 1

Barra da direção esquerdo 1

Kit batente dianteiro 2

Batente amortecedor dianteiro 2

Batente mancal amortecedor 3

Carcaça válvula termostática 1

Coifa amortecedor dianteiro 2

Correia dentada 1

Descarbonizante car 80 1

Disco de embreagem 1

Elemento filtro de ar 1

Filtro de combustível 1

Filtro de óleo 1

Fluido de freio 2

haster barra estabilizadora 2

Jogo de cabo de velas 1

Mancal de borracha 2

Manivela 1

Óleo de motor 4

Pinhão 1

Platô da embreagem 1

Rolamento tensor da correia dentada 1

Rolamento suspensão 2

Silicone 1

Tubo – cano 2

Vela da ignição 4
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ANEXO II

NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
GOL 1.6 2011 – PLACA NMG 2564

Peças QTD

Aditivo orgânico 2

Bateria 60 AH 1

Bomba de combustível 1

Correia dentada 1

Coreia do alternador 1

Descarbonizante car 80 1

Elemento filtro de ar 1

Filtro de combustível 1

Filtro polen do ar-condicionado 1

Filtro de óleo 1

Fluido de freio 2

Jogo de cabo de velas 1

Jogo de palhetas traseira 1

Jogo de peças rolamento poly f 1

Mancal borrachas ori 2

Óleo lubrificante motor 4

Jogo de palheta traseira 1

Rolamento roda traseira 1

Rolamento tensor da correia dentada 1

Silicone 1

Jogo de vela de ignição 4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Solicitamos de V. Sa. que seja autorizada a

instrução do feito no sentido de adquirir 02 (dois) veículos
automotores tipo sedan com dação de 03 (três) veículos
usados como parte de pagamento para este Regional,
conforme especificações contidas no Termo de Referência
(0529354).

A aquisição de novos veículos, vem do fato de
haver a necessidade das constantes manutenções e reparos
em uma frota antiga, o que ocasiona alto custo para este
Tribunal, sendo mais vantajoso para este Órgão a sua
substituição.

 
 
Respeitosamente,
 
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção
 
 
Ciente e de Acordo,
 
 
Barbosa Filho
Coordenador da COSEG

  

Despacho SAPEV 0529533         SEI 0003369-34.2019.6.02.8000 / pg. 9



Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 15/04/2019, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Servidor Requisitado, em 15/04/2019, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529533 e o código CRC 33D96ED1.

0003369-34.2019.6.02.8000 0529533v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de abril de 2019.
Devolvo os autos à Unidade demandante para

incluir no Termo de Referência as justificativas para as
especificações técnicas constantes do item 3 e, por outro
lado, informar se os serviços que dependem de transporte não
serão comprometidos com a redução da frota advinda da
aquisição, uma vez que se pretende adquirir 2 veículos
oferecendo-se 3 outros veículos na forma de dação em
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/04/2019, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530423 e o código CRC C30FC832.

0003369-34.2019.6.02.8000 0530423v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Conforme determinado, de ordem do senhor Chefe

da Seção de Administração de Prédios e Veículos, justificam-
se as especificações técnicas do item 3:

1) "cor branca": além de ser cor sólida, não
implicando em custos adicionais, é ambientalmente correta,
pois que ajuda a reduzir o consumo de combustíveis e as
consequentes emissões poluidoras (vide
https://eta.lbl.gov/news/article/11089/cool-colors-for-cars-
could-improve-fuel-economy-reduce-
emissions e https://quatrorodas.abril.com.br/auto-
servico/qual-a-influencia-da-cor-na-temperatura-do-carro/),
mantendo-se inclusive o padrão estético atual da frota;

2) vislumbra-se exigir potência de motorização
suficiente para atender às necessidades de trabalho deste
Tribunal, com desempenho e economia adequados. Dessa
forma, com base em pesquisa realizada com diversos modelos
de veículos nos sítios dos fabricantes (0539070), decidiu-se
alterar os referenciais para "relação peso/potência máxima de
10kg/cv e rendimento mínimo de 11km/l em ciclo urbano e
13km/l na estrada, conforme descritivo do fabricante";

3) tem-se por objetivo fazer corresponder os
contratos de fornecimento de combustíveis com os insumos
utilizados nos veículos da frota. Desse modo, após informação
obtida pela SAPEV sobre provável alteração do contrato de
fornecimento de combustíveis para inclusão de etanol,
entende-se ser de bom alvitre alterar a disposição do item
para "veículo flex, movido a gasolina e etanol, no mínimo";

4) "porta-malas com volume mínimo útil de 400
litros": há frequente dificuldade de acomodação de itens a
serem transportados pelos atuais veículos da frota, por serem
tipo hatchback, havendo necessidade de dispor de mais
espaço de transporte. Atualmente os veículos Volkswagen Gol
dispõem de 285 litros. A exigência mínima de 400 litros
aumenta o volume em 40% (quarenta por cento) e é atendida
por todos os veículos tipo sedã pesquisados (0539070);

5) "câmbio manual de, no mínimo, 5 (cinco)
marchas adiante e uma à ré": a exigência pretendia abarcar o
máximo de veículos possível, com economia de combustível
razoável, evitando modelos com menor número de
velocidades, que tendem a apresentar redimento inferior.
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Diante da alteração pretendida no item 2, contemplando a
economia de combustível, pretende-se manter somente a
exigência de "câmbio manual" no item, considerando-se o
histórico de manutenção mais elevada para os veículos com
câmbio automático na frota, especificamente no que pertine a
pastilhas de freio e discos de embreagem;

6) "condicionador de ar de fábrica": a refrigeração
do interior do veículo é essencial à manutenção de condições
salubres de trabalho para o motorista e passageiros. A
exigência de que o dispositivo seja original de fábrica
pretende resguardar o TRE de adaptações inadequadas e
eventuais dificuldades no momento de ocasionais
necessidades de acionamento de garantia;

7) "direção hidráulica ou elétrica": é característica
popular entre veículos novos, não implica em acréscimo de
preço nos modelos de linha e tem a vantagem de melhorar as
condições de trabalho dos motoristas, reduzindo a incidência
de doenças laborais por esforço no esterçamento;

8) "para-choques dianteiro e traseiro pintados na
mesma cor do veículo": servirá à manutenção do padrão
estético da frota;

9) "faróis de neblina", são dispensáveis,
considerando-se o clima local;

10) "travas elétricas automáticas nas portas": são
importantes para a comodidade no embarque e desembarque,
além de servirem à segurança do veículo, tanto em trânsito,
quanto em estacionamento, garantindo-se o travamento das
portas;

11) "coluna de direção regulável em altura e
profundidade": é característica popular entre veículos novos,
não implica em acréscimo de preço nos modelos de linha e
tem a vantagem de melhorar as condições de trabalho dos
motoristas, auxiliando na ergonomia do equipamento e
prevenindo doenças laborais;

12) "tapetes de borracha": são acessórios que visam
à preservação do assoalho do veículo e facilitar a limpeza,
com baixíssima relevância em relação ao preço final;

13) "capacidade para 05 (cinco) passageiros, no
mínimo": é o padrão do mercado atual, requisito atendido pela
quase totalidade dos veículos comercializados;

14) "veículo com 04 (quatro) portas, com
travamento automático": veículo com quatro portas, além de
ser o padrão do mercado atual, facilita o embarque e
desembarque do veículo, sem implicar em custo adicional; no
que pertine ao travamento automático, já se encontraria
abarcado pelo item 10, acima. Dessa forma, a melhor redação
seria "veículo com 04 (quatro) portas";

15) "airbags frontais para motorista e passageiro":
são características obrigatórias para carros fabricados desde
2014, item dispensável;

16) "protetor de cárter": é acessório importante
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para prevenir danos ao recipiente de óleo lubrificante do
motor do veículo, essencial ao seu funcionamento e cuja
insuficiência pode causar danos graves a sua estrutura,
ocasionalmente implicando em manutenções vultosas;

17) "sensor de estacionamento": é acessório
destinado a alertar o motorista quanto à presença de
obstáculos, podendo prevenir danos materiais em colisões e
até mesmo atropelamentos em manobras de marcha à ré,
mediante custo ínfimo, face ao preço do veículo;

18) "todos os demais itens exigidos pelo
CONTRAN": é previsão genérica, com vistas ao atendimento
das determinações emanadas pelo Conselho Nacional de
Trânsito, órgão responsável pela regulamentação do Código
Nacional de Trânsito, de caráter normativo e consultivo
relacionado à política nacional de trânsito;

19) "som automotivo AM/FM/Bluetooth/MP3/USB":
é acessório comum nos veículos, que pode tornar as viagens
menos cansativas, melhorando a qualidade do serviço
prestado, conforme já verificado cientificamente (vide, por
exemplo, https://media.ford.com/content/fordmedia/fsa/br/pt/news/2017/09/25/ford-
-pesquisa-mostra-que-musicas-sentimentais-podem-melhorar-
o-
.html, http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2013_EnANPAD_GPR1889.pdf);

20) "antena externa para AM/FM": é acessório
necessário à recepção de sinais de rádio, porém também
apresenta versão embutida, interna. Dessa forma, a melhor
redação para o item seria "antena para AM/FM";

21) "película instalada nos vidros dianteiro, laterais
e traseiro, no nível máximo, dentro dos padrões legalmente
estabelecidos": o acessório visa principalmente à economia no
uso do condicionador de ar do veículo, bem como à
conservação do seu interior, com a menor incidência de
radiação solar na área interna;

22) "conter o veículo todos os demais itens de
segurança legalmente exigidos para circulação,
principalmente os exigidos pela Lei n.º9503/1997": é item que
poderia ser combinado com o 18, acima, resultando em um só
dispositivo, tal como "todos os itens de segurança legalmente
exigidos para circulação devem estar presentes no veículo,
especialmente aqueles constantes da Lei n.º9.503/1997, bem
como atendidas as determinações do CONTRAN";

23) "veículo já licenciado junto ao DETRAN/AL,
isento de IPVA": constitui obrigação de apresentar o veículo
já desembaraçado, sem óbices ao uso, contornando o
procedimento administrativo necessário ao inexorável
pagamento das taxas relacionadas.

Dessa forma, deverá ser apresentado termo de
referência ajustado, conforme descritivo acima.

No que tange à pretensão aquisitiva de 2 (dois)
veículos, resultou de preocupação com a insuficiência
orçamentária, porém entende-se que o mais adequado do
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ponto de vista logístico, consideradas as demandas deste
Tribunal, seja a aquisição de 3 (três) unidades, opção que será
manifestada na reapresentação do termo de referência.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 09/05/2019, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532355 e o código CRC 9B40D2A7.
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Veículos modelo sedã, com motorização acima de 1.0 e até 1.6
Peso/potência Porta-malas (l) Consumo cidade Consumo estrada

Chevrolet Prisma 1.4 9,89 500 12,9 15,4
Ford Ka+ Sedan 1.5 9,38 445 11,5 13,6
Fiat Grand Siena 1.4 12,23 520 11,1 13,5
Fiat Grand Siena 1.6 9,23 520 10,1 12,6
Honda City 1.5 9,28 536 12,4 14,6
Hyundai HB20S 1.6 8,24 450 11,5 14
JAC J3 Turin 1.5 8,35 490 9,5 11,6
Nissan Versa 1.6 9,55 460 12,6 14,4
Renault Logan 1.6 9,00 510 13 13,8
Toyota Etios Sedan 1.5 9,52 562 12,5 15
Volkswagen Voyage 1.6 9,59 480 11,1 13,3

Veículos modelo sedã, com motorização 1.0
Peso/potência Porta-malas (l) Consumo cidade Consumo estrada

Ford Ka+ Sedan 12,02 445 13 15,1
Hyundai HB20S 12,63 450 12 14
Nissan Versa 13,71 460 12,9 15,3
Volkswagen Voyage 11,55 480 12,9 15,4
Chevrolet Prisma 12,94 500 12,8 15,2
Renault Logan 12,43 510 14 14,9

Veículos modelo hatchback, com motorização 1.0
Peso/potência Porta-malas (l) Consumo cidade Consumo estrada

Fiat Mobi 12,27 215 13,7 16,1
Ford Ka 12,20 257 13,4 15,5
Volkswagen Fox 13,28 260 12,9 14,2
Nissan March 12,52 265 12,9 15
Chevrolet Onix 12,76 280 12,9 15,3
Volkswagen Gol 10,99 285 13,3 14,4
Volkswagen Up 11,24 285 14 15
Fiat Uno 13,47 290 11,6 13,4
Renault Kwid 10,83 290 14,9 15,6
Fiat Argo 14,35 300 13 14,7
Hyundai HB20 12,38 300 12,5 14,1
Renault Sandero 12,33 320 14,2 14,1
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Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO     DE     REFERÊNCIA  

1 – Objeto
Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedã com dação
de 03 (três) veículos usados como parte de pagamento, conforme
especificações descritas neste Termo de Referência.

2 – Justificativa

As  aquisições  visam  a  atender  à  necessidade  constante  de
deslocamento,   veículos  com maior  segurança  e  conforto  aos
passageiros. Ressaltamos ainda, que o TRE-AL, possui veículos
que mesmo após todas as revisões, efetuadas de acordo com as
normas  técnicas  do  fabricante,  com  o  longo  tempo  de  uso  e
desgaste  natural  dos mesmos,  resultando em elevados  gastos
com combustíveis e manutenções. 

3 – Quantidade e
Especificações

3.1 02 (dois) VEÍCULOS  AUTOMOTORES,  NOVOS, COR
BRANCA, ANO/MOD 2019.

CARACTERÍSTICAS:

1. cor branca;
2.  para-choques dianteiro e traseiro pintados na mesma cor do
veículo;
3. capacidade para 05 (cinco) ocupantes, no mínimo;
4.  porta-malas  com volume mínimo útil  de  400 litros e acesso
independente pelo exterior do veículo;
5. 04 (quatro) portas;
6. travas elétricas automáticas em todas as portas;
7. veículo flex, movido a gasolina e etanol, no mínimo;
8.  relação  peso/potência  máxima  de  10kg/cv  e  rendimento
mínimo de 11km/l em ciclo urbano e 13km/l na estrada com o uso
de gasolina, conforme descritivo do fabricante;
9. câmbio manual;
10. direção hidráulica ou elétrica;
11. coluna de direção regulável em altura e profundidade;
12. condicionador de ar de fábrica;
13. protetor de cárter instalado;
14. sensor de estacionamento;
15. som automotivo AM/FM/Bluetooth/MP3/USB;
16. antena para rádio AM/FM;
17. película instalada nos vidros dianteiro, laterais e traseiro, no
nível máximo, dentro dos padrões legalmente estabelecidos;
18. tapetes de borracha;
19.  todos  os  itens  de  segurança  legalmente  exigidos  para
circulação  devem  estar  presentes  no  veículo,  especialmente
aqueles constantes da Lei n.º9.503/1997, bem como atendidas as
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determinações do CONTRAN;
20. veículo já licenciado junto ao DETRAN/AL, isento de IPVA.

4 – Valor estimado
da aquisição

A cargo da COMAP, após pesquisa de preços no mercado.

5 – Prazo de
entrega

Prazo máximo de 30  (trinta) dias, a contar da assinatura do
contrato.

6 - Pagamento

6.1- O pagamento será efetuado após a entrega dos veículos na
seguinte forma:
6.1.1- uma parte mediante dação em pagamento correspondente
aos veículos descritos abaixo e consequente transferência de sua
propriedade:

1. MODELO: VW/GOL TOTALFLEX 1.6;
GASOLINA;
ANO 2011/2012
BRANCA;
PLACA NMG 2544.

2. MODELO: VW/GOL TOTALFLEX 1.6;
GASOLINA;
ANO 2011/2012;
BRANCA;
PLACA NMG 2564.

3. MODELO: VW/GOL TOTALFLEX 1.6.
GASOLINA;
ANO 2011/2012;
BRANCA;
PLACA NMG 2274

6.1.1.1-  Para  fins  de  transparência  e  melhor  avaliação  dos
veículos ofertados em dação, anexam-se ao presente termo os
diagnósticos  de  necessidade  de  manutenção  dos  veículos
realizados por empresa especializada, prestadora de serviços ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;
6.1.2- o pagamento do valor residual, será efetuado mediante
depósito bancário na conta-corrente da contratada, no prazo de
até 10 (dez) dias, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura
referente ao fornecimento do bem, devidamente atestada pela
Comissão de Recebimento e mediante a apresentação da
seguinte documentação em vigor:
a)– Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social –
CND;
b) –  Certidão de Regularidade do FGTS –  CRF, expedida pela
CEF;
c) –  Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal.
6.2- Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas;

6.3- A apresentação da nota fiscal com incorreções ou
desacompanhada da documentação requerida acima implicará na
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sua devolução à CONTRATADA para regularização, devendo o
prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua
reapresentação;
6.4- O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para
efeito de emissão de notas fiscais;
6.5- O preço pactuado no contrato decorrente do Processo
Licitatório será fixo e irreajustável;
6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
6.7- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados,
os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa
SRF nº 480, de 15/12/2004,modificada pela de nº 539, de
25/04/2005, e pela 706/2007;
6.8- Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, mediante
comprovação da opção ou se encontre  em uma das situações
elencadas no art. 3º da IN SRF nº 480/2004 e suas alterações
posteriores.

7 – Garantia e
Assistência

Técnica do veículo
automotor

7.1- Os veículos devem  ter garantia de fábrica (assistência
técnica) mínima de 03  (três) anos,  incluindo-se  acessórios,
contada a partir da emissão do Termo de Recebimento
Definitivo;
7.2- A Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a
manter o atendimento em rede autorizada para solução de
eventuais problemas na utilização dos equipamentos e
acessórios;
7.3- O serviço de assistência técnica deverá ser prestado
mediante manutenção corretiva, de acordo com os manuais e
normas técnicas específicas dos fabricantes, durante o prazo de
garantia, com a finalidade de manter o veículo em perfeitas
condições de uso;
7.4- Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se
destina este Termo de Referência, aquela destinada a remover os
defeitos de fabricação apresentados pelos veículos,
compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e
correções necessárias.

8  –  Recursos
Orçamentár ios

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas para o exercício de 2019.

9 – Do local e do
recebimento do

Veículo

9.1- Os objetos do presente Termo de Referência deverá serem
entregue no Edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situado na Rua  Aristeu  de  Andrade  nº  377,  Farol,
Maceió/AL, no horário de expediente das  13:30  h  as  19:30  h
deste regional, à Comissão de Recebimento;
9.2- O recebimento do bem, objeto do Edital de Licitação e deste
Termo de Referência dar-se-á em conformidade com os artigos
73 e 76 da Lei nº 8666/93, modificada pela Lei nº 8883/94;
9.2.1–  Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização
de vistoria, mediante a emissão do Termo de Recebimento
Provisório;
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9.2.2- A vistoria consistirá em verificará a adequação do objeto
contratado com as especificações constantes no Edital de
Licitação e neste Termo de Referência;
9.2.3–  Definitivamente, em até 10(dez) dias úteis a contar do
Recebimento provisório, após a verificação de qualidade,
quantidade e especificações do veículo e consequente aceitação,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
9.3- O recebimento definitivo não exime o fornecedor de
responder pelos vícios aparentes e ocultos segundo as
disposições deste instrumento e as normas de proteção ao
consumidor;
9.4- Após o Recebimento Definitivo o bem deverá ser
encaminhado à Coordenadoria de Material e Patrimônio para o
respectivo tombamento.

10 – Unidade
Fiscalizadora

10.1- Comissão de Recebimento, a ser designada pela
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
10.2- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante, não eximirá a Contratada de total responsabilidade
quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as
partes.

 11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

11.1- Verificar os produtos objetivando garantir sua qualidade e
conformidade com este Termo de Referência e Edital de
Licitação;
11.2–  Manter organizado e atualizado um sistema de controle
sobre o fornecimento realizado, acompanhando toda a
regularização dos veículos adquiridos;
11.3–  Emitir os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo,
conforme consta no item: “Do local e do recebimento dos
veículos”;
11.4–  Atestar e encaminhar a nota fiscal à Seção de
Administração de Prédios e Veículos – SAPEV;
11.5–  Encaminhar, após recebimento definitivo, os veículos à
Coordenadoria de Material e Patrimônio para as devidas
providências.

12 – Obrigações
da Contratada

12.1–  Fornecer os veículos novos, cotado em estrita
conformidade com as especificações de sua proposta, à qual se
vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer
seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas;
12.2– Entregar os veículos objeto do Edital de Licitação na sede
deste Tribunal no prazo estipulado e pelo preço constante em sua
proposta, devidamente emplacados;
12.3–  Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças,
durante o período de garantia, respeitando o prazo máximo de 3
(três) dias, contados a partir da comunicação do defeito
apresentado, para a conclusão dos reparos, por intermédio da
rede autorizada ou credenciada do fabricante, de acordo com as
normas específicas, sem qualquer ônus adicional para este
Tribunal;
12.4–  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas,
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive
aquelas com deslocamento dos técnicos, socorro mecânico,
reboque, enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida pela
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Contratada, de acordo com o manual de garantia do fabricante;
12.5–  Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou
genuínas, necessárias à manutenção dos veículos;
12.6– Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização
da entrega do bem, inclusive durante a execução de serviço(s) de
manutenção em garantia;
12.7–  Manter, durante toda a vigência do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.8–  Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados
direta ou indiretamente à Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, por sua culpa ou dolo durante
a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por
ventura efetuado pelo Contratante;
12.9–  Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato,
inclusive com pessoal utilizado na execução dos serviços, que
não terá qualquer vínculo empregatício com a Contratante;
12.10– Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a
ser vítimas os seus empregados ou prepostos quando em
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes
assegurem e demais exigências legais para o exercício das
atividades;
12.11–  Manter um representante em contato direto e constante
com o Contratante, durante a execução do contrato, bem como
indicar o responsável para acionamento referente aos Termos de
Garantia.

13 – Obrigações
do Contratante

13.1- Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa
execução para o fornecimento dos objetos dos contratos;
13.2- Atestar a execução do objeto do contrato por meio do
Gestor do contrato, conforme previsão contratual;
13.3- Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as
condições de preço e prazo estabelecidas no Edital de Licitação e
neste Termo de Referência.

14 –
Sustentabilidade

14.1.  A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade
Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010,
mediante apresentação de Declaração, reconhecida em cartório,
no ato da assinatura do contrato.

14.2. Todo o material  e tecnologia deverão ser ambientalmente
sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010,
Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se
aplica a referida instrução.

14.3.  A  CONTRATADA  deverá  adotar,  no  que  couber,  as
disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de
janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho
de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de
2009;  em  como  da  Resolução  CONAMA Nº  340,  de  25  de
setembro  de  2003,  para  que  seja  assegurada  a  viabilidade
técnica  e  o  adequado  tratamento  dos  impactos  ambientais
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específicos.

14.4.  A  CONTRATADA  deverá  fornecer  aos  empregados  os
equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a
execução de serviços.

14.5. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras –
NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
sobre resíduos sólidos.

14.6.  A  CONTRATADA  deverá  atender  às  disposições  da
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010,
as  quais  devem  ser  aplicadas  no  momento  da  execução  dos
serviços,  para  que  seja  assegurada  a  viabilidade  técnica  e  o
adequado tratamento do impacto ambiental.

                                       Maceió/AL, 10 de maio de 2019.

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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ANEXO I

NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
GOL 1.6 2011 – PLACA NMG 2544

Peças QTD

Aditivo 1

Alavanca cj garfo embreagem 1

Amortecedor traseiro 1

Barra da direção direito 1

Barra da direção esquerdo 1

Kit batente dianteiro 2

Batente amortecedor dianteiro 2

Batente mancal amortecedor 3

Carcaça válvula termostática 1

Coifa amortecedor dianteiro 2

Correia dentada 1

Descarbonizante car 80 1

Disco de embreagem 1

Elemento filtro de ar 1

Filtro de combustível 1

Filtro de óleo 1

Fluido de freio 2

haster barra estabilizadora 2

Jogo de cabo de velas 1

Mancal de borracha 2

Manivela 1

Óleo de motor 4

Pinhão 1

Platô da embreagem 1

Rolamento tensor da correia dentada 1

Rolamento suspensão 2

Silicone 1

Tubo – cano 2

Vela da ignição 4
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ANEXO II

NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
GOL 1.6 2011 – PLACA NMG 2564

Peças QTD

Aditivo orgânico 2

Bateria 60 AH 1

Bomba de combustível 1

Correia dentada 1

Coreia do alternador 1

Descarbonizante car 80 1

Elemento filtro de ar 1

Filtro de combustível 1

Filtro polen do ar-condicionado 1

Filtro de óleo 1

Fluido de freio 2

Jogo de cabo de velas 1

Jogo de palhetas traseira 1

Jogo de peças rolamento poly f 1

Mancal borrachas ori 2

Óleo lubrificante motor 4

Jogo de palheta traseira 1

Rolamento roda traseira 1

Rolamento tensor da correia dentada 1

Silicone 1

Jogo de vela de ignição 4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2019.
Como medida prévia, especialmente quanto à

análise da viabilidade orçamentária da demanda, solicito à
COMAP que promova pesquisa de preços e demais medidas
necessárias à estimativa da despesa a ser incorrida
considerado a forma de aquisição proposta no termo de
referência de evento 0539546.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/05/2019, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539835 e o código CRC 71323BFE.

0003369-34.2019.6.02.8000 0539835v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para atendimento do

Despacho GSAD 0539835.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/05/2019, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0540169 e o código CRC B7127A23.

0003369-34.2019.6.02.8000 0540169v1
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E-mail - 0556682

Data de Envio: 
  17/06/2019 13:27:18

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    gerenciabt.novos@grupoboaterra.com.br

Assunto: 
  Solicitação-Orçamento-Veículos Automotores Tipo Sedan

Mensagem: 
  1. Solicitamos a presteza de V.Sª em orçar conforme Termo de Referência, em anexo de :

- Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedam com dação de 03 (três) veículos usados como
parte de pagamento para este Regional, com as seguintes especificações:

CARACTERÍSTICAS: 

1 COR BRANCA; 
2 MOTORIZAÇÃO 1.4L, NO MÍNIMO, COM 97CV, NO MÍNIMO; 
3 VEÍCULO MOVIDO A GASOLINA, NO MÍNIMO; 
4 PORTAS-MALAS COM VOLUME MÍNIMO ÙTIL DE 400 LITROS; 
5 CÂMBIO MANUAL DE, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) MARCHAS ADIANTE E UMA À RÉ. 

DEVERÃO SER EQUIPADOS COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS; 

1 AR-CONDICIONADO DE FABRICA; 
2 DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; 
3 PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO PINTADOS NA MESMA COR DO VEÍCULO; 
4 FARÓIS DE NEBLINA; 
5 TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS; 
6 COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; 
7 TAPETES DE BORRACHA; 
8 CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, NO MÍNIMO; 
9 VEÍCULO COM 4 (QUATRO) PORTAS, COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; 
10 AIRBAGS FRONTAL PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS; 11 PROTETOR DE CARTER; 12SENSOR DE
ESTACIONAMENTO; 13TODOS OS DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN. 

ACESSÓRIOS MÍNIMOS ORIGINAIS DE FÁBRICA: 
1 SOM AUTOMOTIVO AM/FM/BLUETOOTH/MP3; 
2 ANTENA EXTERNA PARA AM/FM; 
3 PELÍCULA INSTALADA NOS VIDROS DIANTEIRO, LATERAIS E TRASEIRO, NO NÍVEL MÁXIMO, DENTRO DOS
PADRÕES PERMITIDOS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. 

DEMAIS OBRIGAÇÕES: 

1 CONTER O VEÍCULO TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA LEGALMENTE EXIGIDOS PARA
CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS PELA LEI Nº 9503/1997; 
2 VEÍCULO JÁ LICENCIADO JUNTO AO DETRAN/AL, ISENTO DE IPVA. 

2. O pagamento será efetuado após a entrega dos veículos na seguinte forma:

Uma parte mediante dação em pagamento correspondente aos veículos descritos abaixo e consequente
transferência de sua propriedade: 

1. MODELO: VW/GOL TOTALFLEX 1.6; GASOLINA; ANO 2011/2012 BRANCA; PLACA NMG 2544.

2. MODELO: VW/GOL TOTALFLEX 1.6; GASOLINA; ANO 2011/2012; BRANCA; PLACA NMG 2564.
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3. MODELO: VW/GOL TOTALFLEX 1.6. GASOLINA; ANO 2011/2012; BRANCA; PLACA NMG 2274 

3. Para fins de transparência e melhor avaliação dos veículos ofertados em dação, anexam-se ao presente
termo os diagnósticos de necessidade de manutenção dos veículos realizados por empresa especializada,
prestadora de serviços ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

4. O pagamento do valor residual, será efetuado mediante depósito bancário na conta-corrente da
contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao
fornecimento do bem, devidamente atestada pela Comissão de Recebimento e demais documentação
ora relacionada no Termo de Referência em anexo.

Contato para avaliação do bem:

SAPEV
Av. Aristeu de Andrade, 377. Farol.
Fernando/ Henrique - tel. 2122- 7770.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0539546_Termo_de_Referencia_Veiculo_TIPO_PASSEIO_2019_10_05_2019.pdf
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003369-34.2019.6.02.8000 Unidade 1 3

Fontes de Consulta

FORD KS SEDAN SE1.0 50.480,00 -2.037,50 Não aplicável

HB20S 1.0 48.990,00 -3.527,50 Não aplicável

NISSAN VERSA 1.0 52.090,00 -427,50 Não aplicável

VOYAGE 1.0 58.510,00 5.992,50 Não aplicável

6,91%

A Planilha  pode ser utilizada 52.517,50 3.629,31 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     4 Total Estimado

52.517,50 157.552,50

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
Veio o procedimento para à análise da viabilidade

orçamentária da demanda, para que se promova pesquisa de preços
para Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedã com
dação de 03 (três) veículos usados como parte de pagamento,
conforme Despacho GSAD 0539835, e Termo de Referência 0539546.

 
Feita a pesquisa de preços através de solicitações

expedidas a algumas
concessionárias, 0542225, 0542228, 0545229, 0556682 e 0557540,
obtivemos poucas respostas positivas, 0549740 e 0549741 e
ausência das demais, porém nos levou a algumas considerações:

 
1) Em análise as propostas recebidas da Empresa Palmas

Veículos e da Empresa Prismel, em seu modelo ofertado, conferimos
ser compatível ao preço praticado pelas montadoras em seus sítios
eletrônicos, nas modalidades de montagem virtual; 

2) Conseguimos ampliar a pesquisa de preços e formatar
a média estimada para a aquisição conforme planilha de estimativa
de valores para as novas aquisições, 0564311;

 
3) Com relação aos veículos Usados, ofertados para dação

em pagamento, tivemos avaliação das empresas citadas acima e
chegamos aos valores médios estimados:

 
VEÍCULO PLACA NMG-2544 R$ 11.500,00
VEÍCULO PLACA NMG-2564 R$ 13.000,00
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VEÍCULO PLACA NMG-2274 R$ 13.000,00

 

 
Assim, encontramos uma estimativa média de valor

unitário de R$ 52.517,50 e total de R$ 157.552,50 ( Cento e
cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta
centavos), para as novas aquisições e para os usados conforme o
Item 3) acima.

 
Caso seja avaliada positivamente a aquisição pretendida

sugerimos, que a mesma, seja feita por meio de Licitação,
modalidade Pregão Eletrônico, com base na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, após confirmação e
concordância da unidade requisitante quanto aos quantitativos e
valores estimados para a contratação.

 
Indicamos como CATMAT´S - 3719.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 09/07/2019, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564344 e o código CRC 31DA3B31.

0003369-34.2019.6.02.8000 0564344v1
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