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Maceió, 20 de janeiro de 2021.

Para: GSAD

Assunto: Termo de Referência. Manutenção Veícular.

 

Senhor Secretário de Administração,
 
Encaminho, em anexo,  o Termo de Referência para prestação de

serviços de gestão de manutenção de veículos, pertecentes a frota deste
Tribunal, para o exercício de 2021, previsão no orçamento evento 0836114.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 20/01/2021, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0843612 e o código CRC 8CC2615C.
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Justiça Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação  por  um período  de  12  meses de empresa especializada para a
prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada,
através da internet, com tecnologia de cartão eletrônico, pelo critério da menor taxa de
administração, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

1.2. A manutenção veicular corresponde a manutenção corretiva e preventiva nas
áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), elétrica e eletrônica;
suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e cambagem; lanternagem,
pintura,  película, capotaria e vidraçaria, equipamentos auxiliares e demais sistemas
que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos veículos que compõem a frota
do TRE-AL.

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação de uma empresa para Gestão de Manutenção  de Veículos é
essencial para que os mesmos estejam sempre em condições de realizar o transporte
de pessoas e materiais necessários ao cumprimento dos trabalhos deste Regional,
tanto nos diversos deslocamentos na região metropolitana com na eventualidade da
realização de viagens ao interior ou a outros estados da federação, satisfazendo as
expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o
prolongamento da vida útil da frota.

Este contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema
informatizado que possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota,
permitindo o controle da mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais acerca
dos veículos, roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle
orçamentário, evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da ocasião
de viagens a lugares distantes do município sede. Cabe também ressaltar que a
abertura de um certame licitatório pelo critério de menor taxa de administração é um
fator de racionalização da aplicação dos recursos públicos.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO II.

3.2.  Disponibilizar  cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de
informações da frota,  sendo um para cada veículo  (através de cartões  inteligentes
personalizados);

3.3. Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos
de leitura e gravação de dados para cartão individual;
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3.4.  Informatização  dos  dados  no  momento  da  realização  da  manutenção,
consubstanciado  em relatórios,  contendo:  identificação  do  veículo,  identificação  do
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais;

3.5.  Realização,  mediante  uso  de sistema,  de  cotação  em  no  mínimo  três
estabelecimentos credenciados, para fins de se aferir a vantajosidade do custo de cada
intervenção;

3.5.1. Possibilitar negociações mediante uso do sistema com as empresas consultadas,
objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, observando o princípio da
economicidade;

3.5.2.  Emissão  de relatório  constando  o  histórico  das  negociações  empreendidas,
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados;

3.6  Permissão  para  se realizar o  serviço  pretendido somente  após  autorização da
gestão do contrato;

3.7. Sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento resultante
da manutenção dos veículos, junto as oficinas;

3.8.  Acesso  ao  sistema  através  da  internet,  por  meio  de  senha  administrada  pela
gestão  do  contrato,  permitindo  parametrização  de  cartões  e  emissão  de  relatórios,
encaminhamento  de  veículos  às  oficinas  credenciadas  e  todo  o  processo  para
aprovação de orçamento e recebimento dos serviços;

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

3.10. O Bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da
base operacional, mediante rotina/senha específica;

3.11. O sistema deve permitir a troca periódica ou validação de senha pessoal;

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

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

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

3.15.  A discriminação da frota de veículos deste Tribunal encontra-se no ANEXO II
deste projeto, a qual poderá sofrer acréscimo ou diminuição, acarretando alteração no
consumo dos produtos e serviços para mais ou para menos;

4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta
de preços;

4.2. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar
com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de
regularidade fiscal;

4.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;

4.4. Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no
prazo máximo de 20 (vinte)  dias,  contados a  partir  da data  da entrega  dos dados
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato;

4.5. Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada
da  contratada,  não  existindo  qualquer  relação  financeira  entre  o  TRE-AL  e  tais
prestadores de serviços;

4.6.  Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à
mesma, assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de
tributos e taxas incidentes;

4.7. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento
empreendidos pelo TRE-AL;

4.8. Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos
automotivos,  credenciadas  e  equipadas  para  aceitar  transações  com  cartões
eletrônicos ou transações via internet,  dentro do Estado de Alagoas no mínimo nas
seguintes cidades: Arapiraca e Maceió;

4.9.  Realizar  todos  os  procedimentos  destinados  à  confecção  de  orçamentos  e
identificação de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas,
elétricas e eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante;

4.10. Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e
pelo menos 03 (três) no município de Arapiraca;

4.11. Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados;

4.12. Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu
uso correto, conforme solicitação da gestão;

4.13. Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a
identificação de sua adesão ao sistema;

4.14.  Disponibilizar  atendimento  24  (vinte  e  quatro)  horas  para  toda  e  qualquer
comunicação entre as partes;

4.15.  Designar  um representante perante o TRE-AL para prestar  esclarecimentos e
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados;
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4.17. Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da entrega
dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato;

4.18. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93;

4.19.  Aceitar  outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor  (Lei  nº
8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público.

5. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

5.1. O valor da taxa de administração admitido para o pagamento da prestação dos
serviços, incidirá sobre o montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços,
através do sistema de gerenciamento da proponente;

5.2. O percentual de Taxa de Administração, objeto deste Termo de Referência, é fixo
e inalterável;

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

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que
será designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL;

6.2.  Efetuar  o pagamento no prazo máximo de 10 (dez)  dias,  contados a partir  do
atesto da nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias
após o recebimento da nota fiscal;

6.3.  Comunicar  imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;

6.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos
(ANEXO II) bem como dos condutores;

6.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado
deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração do TRE-AL, em tempo hábil,
para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
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7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva,
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato;

7.2. As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, detalhando as peças
fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do
sistema de gerenciamento;

7.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal/fatura, a
mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não sendo
computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de pagamento;

7.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

7.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

7.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à cada nota fiscal
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a
cláusula acima;

7.7.  Os  serviços  respectivos  à  manutenção  dos  veículos  somente  devem  ser
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção,
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo,
em harmonia com os princípios da motivação e da economicidade.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;

8.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a compra
de peças e fornecimento de serviços, somados ao valor da Taxa de Administração,
conforme consta do item 8.8;

8.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa de
administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I;

8.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição das peças e
serviços;

8.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas,
podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da proposta;

5

Termo de Referência de manutenção  veicular - Cartões eletrônicos (0843803)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 6



      
Justiça Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

8.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e
despesas incidentes sobre o serviço a ser executado;

8.7. O contrato será firmado com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por
um período de até 60 meses;

8.8. A estimativa de recursos no período de vigência da contratação é:

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
DURANTE 12 MESES C/ O USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS

Período Peças Serviços Total do período

1º ao 12º mês R$ R$ R$

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ___%) R$ ___________

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ ___________

8.9. Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução dos
serviços. Verificada qualquer irregularidade, o TRE-AL poderá suspender a sua
execução ou recusar a aceitação dos mesmos, cabendo à contratada, arcar com as
despesas até então realizadas ou com o ressarcimento dos valores pagos;

8.10. As peças utilizadas nos serviços deverão ser novas e genuínas ou originais dos
fabricantes dos veículos, vedada a utilização de peças usadas ou recondicionadas;

8.10.1. Entende-se por peça genuína toda aquela que é fabricada exclusivamente para
uso na montagem dos veículos ou para a revenda nas concessionárias da marca;

8.10.2. Entende-se por peça original toda aquela que atende as recomendações da
montadora do veículo, mas que não possui a sua chancela;

8.9.3. Os pneus fornecidos deverão atender as especificações constantes do manual
do fabricante do veículo, devendo ser de qualidade idêntica àqueles que equipam os
veículos novos, vendidos por cada fabricante;

8.9.4.  Os  óleos  lubrificantes,  fluidos  e  filtros  deverão  atender  as  especificações
constantes do manual do fabricante do veículo;

8.11. O prazo de garantia dos serviços e peças fornecidos pelas prestadoras não
poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, respeitadas as garantias fornecidas pelos
fabricantes das peças;

8.12. O TRE-AL poderá indicar e solicitar o credenciamento de novas oficinas, sempre
que lhe for conveniente, para que outros prestadores possam atender suas demandas,
sem que essas solicitações restrinjam-se  às localidades enumeradas no subitem 4.8;

8.12.1.  A  Contratada  deverá  analisar  e  responder  as  solicitações  mencionadas  no
subitem 8.12 no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis;

8.12.1.1.  A  Contratada  poderá,  no  mesmo  prazo,  mediante  justificativa,  negar  o
credenciamento solicitado.
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8.13. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar à
SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.8, cabendo a essa
unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da
administração pública.

Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021.

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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ANEXO     I  

PLANILHA     DE     FORMAÇÃO     DE     PREÇOS  

ITEM ÚNICO

Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de gestão de manutenção de veículos, com a utilização
de cartões magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/
AL.

Taxa de
Administração (A) x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais)

    Valor base (B) R$ 

VALOR DA
PROPOSTA R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x B) + B) )

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados observando-se a fórmula
acima, onde a variável será sempre a taxa de administração proposta.

O valor base (B) R$  corresponde à estimativa de gasto para a aquisição de
peças e serviços, conforme item 8.8 do Termo de Referência. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2021.
À SEIC.
 
Senhor Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Memorrando 80 (doc. 0843612), para que se promova a
pesquisa de preços, relativa a prestação de serviços de gestão
de manutenção de veículos, pertencentes à frota deste
Tribunal, para o exercício de 2021, mediante as informações
constantes no Termo de Referência SAPEV (doc. 0843803).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/01/2021, às 16:58, 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
0844372 e o código CRC 0D3FC7AB.

0000063-86.2021.6.02.8000 0844372v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de janeiro de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 

1- Tratam os autos da contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de gestão de manutenção
de veículos, em rede especializada, através da internet, com
tecnologia de cartão eletrônico, pelo critério da menor taxa de
administração, para atender à frota de veículos deste Tribunal, de
acordo as especificações descritas no termo de referência 0843803.

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho GSAD 0844372.
 
3- Realizamos a pesquisa através da ferramenta banco de

preços, conforme relatório de cotação, 0845029.
 
4- Foi estimado o percentual de taxa de administração

0,00% (zero) para a prestação do serviço. CATSER: 25518.
 
5- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na

modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº  10.024/2019.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
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Judiciário, em 22/01/2021, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção, em 22/01/2021, às 13:08, 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
0845030 e o código CRC CB302906.

0000063-86.2021.6.02.8000 0845030v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de janeiro de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0845030, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/01/2021, às 13:50, 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
0845204 e o código CRC 4F2CE35D.

0000063-86.2021.6.02.8000 0845204v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas as
informações em solicitações de contratação no Portal da
Transparência, até esta data.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 25/01/2021, às 14:48, 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
0845781 e o código CRC 9F2197A8.

0000063-86.2021.6.02.8000 0845781v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2021.
À Diretoria Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Senhor Diretor Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência (doc. 0843803), que

reúne os elementos necessários e suficientes para caracterizar o
objeto, evoluo o feito à sua consideração superior, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Informo que a despesa está prevista na PLOA 2021,
Anexo (doc. 0752534) do PA 0010621-88.2019.6.02.8000.

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para
continuidade da instrução, mediante juntada da competente minuta
do edital.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/01/2021, às 19:36, 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
0846041 e o código CRC 479D3476.

0000063-86.2021.6.02.8000 0846041v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de janeiro de 2021.
À COMAP, como recomendado no Desapcho GSAD

0846041, para continuidade da instrução, mediante juntada da
competente minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 27/01/2021, às 13:50, 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
0846365 e o código CRC FD24C21F.

0000063-86.2021.6.02.8000 0846365v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de janeiro de 2021.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0846365, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 27/01/2021, às 13:58, 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
0846797 e o código CRC 5A864D32.

0000063-86.2021.6.02.8000 0846797v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de janeiro de 2021.
 
Torno sem efeito o Despacho COMAP 0846797.
 
À SLC, para confecção da minuta de edital, em

atendimento ao Despacho GDG 0846365.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 27/01/2021, às 16:03, 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
0846813 e o código CRC 07D431CB.

0000063-86.2021.6.02.8000 0846813v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0000063-86.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                 Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, pelo critério 
da menor taxa de administração, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, 
objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de 
gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, com 
tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e aos veículos requisitados sob seu uso. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede 
especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à 
frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob 
seu uso. 

 
1.2. O valor estimado a ser gasto com peças e serviços, durante o 
período de vigência de 12 (doze) meses, é de R$ 66.913,00 (sessenta e seis mil e 
novecentos e treze reais) e R$ 33.435,00 (trinta e três mil e quatrocentos e trinta e cinco 
reais), respectivamente, totalizando R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e 
oito reais). Além do valor estimado para peças e serviços comporão o valor do lance e da 
contratação a taxa de administração. 
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2 – DA VIGÊNCIA  
 

2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 
 
2.2. O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por um 
período de até 60 (sessenta) meses. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham 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, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
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3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
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4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

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

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do lote ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I. 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pela soma do valor estimado para 
despesas com aquisição de peças e realização de serviços no valor de R$ 
100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e oito reais), mais a taxa de 
administração, seguindo a fórmula abaixo: 

 
Valor do lance = R$ 100.348,00 + taxa de administração. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o de menor preço por global, 

conforme definido neste Edital e seus anexos.  
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
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observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 100.348,00 (cento mil e 
trezentos e quarenta e oito reais), cuja taxa de serviços foi estimada em 0% 
(média obtida) que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 
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sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  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. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
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9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
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exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva.  

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
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(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 
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9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do lote ofertado; 

d) conter o preço total do lote. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
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13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 

 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 
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15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da 
Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, 
será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  

 
16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
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à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

17.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o 
valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

 
17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
17.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
17.4.5.   A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 
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(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.  
 

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico. 

 
17.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
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17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem 
bancária de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de 
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o 
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue ao final de cada mês com as 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
18.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
 
18.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
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 a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
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(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
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primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO I-B – Discriminação ds Veículos atualmente pertencentes ao 
TRE/AL; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

22.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I 
 

                           TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação por um período de 12 meses de empresa especializada para a 
prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, 
através da internet, com tecnologia de cartão eletrônico, pelo critério da menor taxa de 
administração, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

1.2. A manutenção veicular corresponde a manutenção corretiva e preventiva nas 
áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), elétrica e eletrônica; 
suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e cambagem; lanternagem, 
pintura, película, capotaria e vidraçaria, equipamentos auxiliares e demais sistemas que 
se fizerem necessários ao bom funcionamento dos veículos que compõem a frota do 
TRE-AL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação de uma empresa para Gestão de Manutenção de Veículos é 
essencial para que os mesmos estejam sempre em condições de realizar o transporte 
de pessoas e materiais necessários ao cumprimento dos trabalhos deste Regional, tanto 
nos diversos deslocamentos na região metropolitana com na eventualidade da 
realização de viagens ao interior ou a outros estados da federação, satisfazendo as 
expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o 
prolongamento da vida útil da frota. 
  

 Este contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema 
informatizado que possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, 
permitindo o controle da mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais acerca 
dos veículos, roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle 
orçamentário, evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da ocasião 
de viagens a lugares distantes do município sede. Cabe também ressaltar que a 
abertura de um certame licitatório pelo critério de menor taxa de administração é um 
fator de racionalização da aplicação dos recursos públicos. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO II. 

3.2. Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes 
personalizados); 

3.3. Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos 
de leitura e gravação de dados para cartão individual; 
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3.4. Informatização dos dados no momento da realização da manutenção, 
consubstanciado em relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais; 

3.5. Realização, mediante uso de sistema, de cotação em no mínimo três 
estabelecimentos credenciados, para fins de se aferir a vantajosidade do custo de cada 
intervenção; 

3.5.1. Possibilitar negociações mediante uso do sistema com as empresas 
consultadas, objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, observando o 
princípio da economicidade; 

3.5.2. Emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, 
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados; 

 
3.6 Permissão para se realizar o serviço pretendido somente após autorização da 
gestão do contrato; 

3.7. Sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento resultante 
da manutenção dos veículos, junto as oficinas; 

3.8. Acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada pela 
gestão do contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para 
aprovação de orçamento e recebimento dos serviços; 

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

3.10. O Bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da 
base operacional, mediante rotina/senha específica; 

3.11. O sistema deve permitir a troca periódica ou validação de senha pessoal; 

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

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

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

3.15. A discriminação da frota de veículos deste Tribunal encontra-se no ANEXO II deste 
projeto, a qual poderá sofrer acréscimo ou diminuição, acarretando alteração no 
consumo dos produtos e serviços para mais ou para menos; 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de 
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta 
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de preços; 

4.2. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar 
com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal; 

4.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 

4.4. Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da entrega dos dados 
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 

4.5. Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada 
da contratada, não existindo qualquer relação financeira entre o TRE-AL e tais 
prestadores de serviços; 

4.6. Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à 
mesma, assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de 
tributos e taxas incidentes; 

4.7. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos 
pelo TRE-AL; 

4.8. Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos 
automotivos, credenciadas e equipadas para aceitar transações com cartões eletrônicos 
ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas no mínimo nas seguintes 
cidades: Arapiraca e Maceió; 

4.9. Realizar todos os procedimentos destinados à confecção de orçamentos e 
identificação de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas, 
elétricas e eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante; 

4.10. Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e 
pelo menos 03 (três) no município de Arapiraca; 

4.11. Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados; 

4.12. Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu 
uso correto, conforme solicitação da gestão; 

4.13. Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema; 

4.14. Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer 
comunicação entre as partes; 

4.15. Designar um representante perante o TRE-AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

4.17. Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta 
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da 
entrega dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 

4.18. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 

4.19. Aceitar outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
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8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

5. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

5.1. O valor da taxa de administração admitido para o pagamento da prestação dos 
serviços, incidirá sobre o montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços, 
através do sistema de gerenciamento da proponente; 

5.2. O percentual de Taxa de Administração, objeto deste Termo de Referência, é fixo e 
inalterável; 

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

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
6.1 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que 
será designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL; 

6.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do 
atesto da nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
após o recebimento da nota fiscal; 

6.3. Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

6.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos 
(ANEXO I-BI) bem como dos condutores; 

6.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado 
deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração do TRE-AL, em tempo hábil, para 
a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato; 

7.2. As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, detalhando as peças 
fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de 
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do 
sistema de gerenciamento; 

7.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal/fatura, a 
mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não sendo 
computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de pagamento; 

7.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas; 

7.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 
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7.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à cada nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a 
cláusula acima; 

7.7. Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem ser 
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta, 
sob o regime de empreitada por preço global; 

8.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a compra de 
peças e fornecimento de serviços, somados ao valor da Taxa de Administração, 
conforme consta do item 8.8; 

8.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa de 
administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I; 

8.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição das peças e 
serviços; 

8.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas, 
podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da proposta; 

8.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e 
despesas incidentes sobre o serviço a ser executado; 

8.7. O contrato será firmado com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por 
um período de até 60 meses; 

8.8. A estimativa de recursos no período de vigência da contratação é: 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DURANTE 
12 MESES C/ O USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS 

Período Peças Serviços Total do período 

1º ao 12º mês R$ R$ R$ 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em  %) R$    

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$    

 

8.9. Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução dos 
serviços. Verificada qualquer irregularidade, o TRE-AL poderá suspender a sua execução 
ou recusar a aceitação dos mesmos, cabendo à contratada, arcar com as despesas até 
então realizadas ou com o ressarcimento dos valores pagos; 

8.10. As peças utilizadas nos serviços deverão ser novas e genuínas ou originais dos 
fabricantes dos veículos, vedada a utilização de peças usadas ou recondicionadas; 
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8.10.1. Entende-se por peça genuína toda aquela que é fabricada exclusivamente 
para uso na montagem dos veículos ou para a revenda nas concessionárias da 
marca; 

8.10.2. Entende-se por peça original toda aquela que atende as recomendações da 
montadora do veículo, mas que não possui a sua chancela; 

8.10.3. Os pneus fornecidos deverão atender as especificações constantes do 
manual do fabricante do veículo, devendo ser de qualidade idêntica àqueles que 
equipam os veículos novos, vendidos por cada fabricante; 

8.10.4. Os óleos lubrificantes, fluidos e filtros deverão atender as especificações 
constantes do manual do fabricante do veículo; 

8.11. O prazo de garantia dos serviços e peças fornecidos pelas prestadoras não 
poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, respeitadas as garantias fornecidas pelos 
fabricantes das peças; 

8.12. O TRE-AL poderá indicar e solicitar o credenciamento de novas oficinas, sempre 
que lhe for conveniente, para que outros prestadores possam atender suas demandas, 
sem que essas solicitações restrinjam-se às localidades enumeradas no subitem 4.8; 

8.12.1. A Contratada deverá analisar e responder as solicitações mencionadas no 
subitem 8.12 no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis; 

8.12.1.1. A Contratada poderá, no mesmo prazo, mediante justificativa, negar o 
credenciamento solicitado. 

8.13. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar à 
SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.8, cabendo a essa 
unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da 
administração pública. 

Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021. 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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ANEXO I-A 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 
ITEM ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gestão de manutenção de veículos, com a utilização de cartões 
magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/AL. 

Taxa de 
Administração (A) 

 
x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais) 

    Valor base (B) R$ 100.348,00 
VALOR DA 
PROPOSTA 

 
R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x B) + B) ) 

 
 

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados observando-se a fórmula acima, onde a 
variável será sempre a taxa de administração proposta. 

 

O valor base (B) R$ 100.348,00 corresponde à estimativa de gasto para a aquisição de 
peças e serviços, conforme item 8.8 do Termo de Referência.  
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ANEXO I-B 

 
               DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS ATUALMENTE PERTENCENTES AO TRE-AL 

 
ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB PLACA COMBUSTÍVEL 
01 GM / Cruze LT Preta 2013 ORI 7195 Gasolina/Álcool 

02 VW / Gol Branca 2011 NMG 2564 Gasolina/Álcool 

03 VW / Gol Branca 2011 NMG 2544 Gasolina/Álcool 

04 VW / Gol Branca 2011 NMG 2274 Gasolina/Álcool 

05  VW/ Gol Branca   2014/2015 ORE 2272     Gasolina/Álcool 

06 VW/ Gol Branca 2014/2015 ORE 2992 Gasolina/Álcool 

07 VW/ Gol Branca 2014/2015 ORE 2982 Gasolina/Álcool 

08 Citroen / Jumper M33M 23S Branca 2010/2011 NME 3489 Diesel 
09 L 200 Triton Cabine Dupla 3.2 Preta 2013 ORI  3539 Diesel 
10 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0340 Gasolina/Álcool 
11 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 1777 Gasolina/Álcool 
12 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0350  
13 FORD / Cargo 1319 Branca 2015/2016 QLB 3471 Diesel 
14 AGRALE / 10.000 Branca 2013 OHC 1923 Diesel 
15 IVECO / Daily 55C17 Branca 2012/2013 ORE 7431 Diesel 
16 FORD / Transit Van Furgão 2.2 Branca 2013 ORK 7700 Diesel 
17 VW/Eurobus Especialmc. Micro Ônibus Fechada Branca 2014 OXN 8228 Diesel  
18 Honda / CG 125 Preta 2010 NMN 8137 Gasolina 
19 VAN MICRO-ÔNIBUS RENAULT MASTER Preta 2018/2019 QLF 0022 Gasolina 
20 CITROEN C4 Lounge Shine Aut. Preta 2018 QLD 2332 Gasolina 
21 FIAT – Fiorino Baú 1.4                Branca 2015/2016 QLD 0960                Gasolina 
22 CIVIC EX CVT AUT               Preta 2020 RGS 4E29                 Gasolina 
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Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros  

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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                                                          ANEXO II 

                                                          PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 
 

MINUTA  
 

        CONTRATO Nº XX/2021 
      Processo nº 0000063-86.2021.6.02.8000 

 
Contrato de prestação de serviços de gestão de 
manutenção de veículos, que entre si celebram a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa ______________. 

 
  Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, a 
União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na 
..................., nº ..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  nº 
..................., daqui por diante denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) 
.................., residente e domiciliado na ..............., nº ........., bairro ........., nesta, portador 
da CI sob nº .............., inscrito no CPF/MF sob nº ................., resolvem celebrar o presente 
contrato de prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos  com fulcro na Lei 
n°. 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da internet, com tecnologia de 
cartão eletrônico para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
e aos veículos requisitados sob seu uso. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  A manutenção veicular sobredita corresponde à manutenção 
corretiva e preventiva nas áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), 
elétrica e eletrônica; suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e 
cambagem; lanternagem, pintura, película, capotaria e vidraçaria, equipamentos 
auxiliares e demais sistemas que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos 
veículos que compõem a frota do TRE-AL. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
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Os serviços objeto do presente contrato serão prestados pela contratada, na 

medida da necessidade do CONTRATANTE, no decorrer da vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços serão disponibilizados a partir da assinatura deste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, VALOR DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
 O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX), 
decomposto conforme a tabela abaixo: 

 

PERÍODO PEÇAS SERVIÇOS TOTAL DO 
PERÍODO 

12 MESES    

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO_____%  R$ 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços de mercado, promocionais ou não, deverão ser 
aplicados ao presente contrato, desde que inferiores aos acordados pelas partes. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito 
em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo gestor contratual. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, 
detalhando as peças fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o 
respectivo valor da taxa de administração incidente sobre o montante mensal dos gastos 
efetuados através do sistema de gerenciamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão de nota 
fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado neste intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
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efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
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 a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Exercício 2021, 
relativos ao PTRES 084621; Natureza da Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2021, 
no valor de R$ XX (XXXX). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os créditos e empenhos para a cobertura do que trata o 
parágrafo anterior serão indicados em instrumentos próprios, de acordo com o disposto no 
art. 30, § 1º, do Decreto nº 93.872/86 e art. 65, §8º, da Lei 8.666/1993 e informados 
mediante Termo de Apostilamento.  
 
CLÁUSULA  SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 São obrigações da Contratante: 
 
a) Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL; 
 
b) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do atesto da 
nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o 
recebimento da nota fiscal; 
 
c) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 
 
d) Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos 
(ANEXO I-B), bem como dos condutores; 
 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada; 

 
f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 São obrigações da Contratada : 
 
1) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Contrato, com 
as especificações do Edital nº XX/2021  e seus anexos e com os termos da proposta de 
preços; 
 
2) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a 
Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal; 
 
3) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 
 
4) Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da entrega dos dados 
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 
 
5) Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da 
contratada, não existindo qualquer relação financeira entre o TRE-AL e tais prestadores de 
serviços; 
 
6) Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à empresa, 
assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de tributos e 
taxas incidentes; 
 
7) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo 
TRE-AL; 
 
8) Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos 
automotivos, credenciadas e equipadas para aceitar transações com cartões eletrônicos 
ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas, no mínimo nas seguintes 
cidades: Arapiraca e Maceió; 
 
9) Realizar todos os procedimentos destinados à confecção de orçamentos e identificação 
de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas, elétricas e 
eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante; 
 
10) Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e pelo 
menos 03 (três) no município de Arapiraca; 
 
11) Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados; 
 
12) Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu uso 
correto, conforme solicitação da gestão; 
 
13) Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema; 
 
14) Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer 
comunicação entre as partes; 
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15) Designar um representante perante o TRE-AL para prestar esclarecimentos e atender 
às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 
 
16) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 
 
17) Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta 
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da entrega 
dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 
 
18) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 
 
19)    Aceitar e cumprir outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
20)  Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO I-B do edital, incluindo também os 
veículos por ventura requisitados pelo Tribunal, quando for o caso; 
 
21) Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes 
personalizados); 

22)  Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos de 
leitura e gravação de dados para cartão individual; 

23) Disponibilizar a informatização dos dados no momento da realização da manutenção, 
consubstanciados em relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais; 

24) Permitir à gestão do contrato, a realização através do sistema, de cotação em no 
mínimo três estabelecimentos credenciados, para fins de análise da vantajosidade do 
custo de cada intervenção; 

25) Permitir à gestão do contrato, efetuar negociações através do sistema com as 
empresas consultadas, objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, 
observando o princípio da economicidade; 

26) Permitir a emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, 
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados; 

27) Permitir a realização do serviço pretendido, somente após autorização da gestão do 
contrato; 

28) Disponibilizar sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento 
resultante da manutenção dos veículos, junto as oficinas; 

29) Disponibilizar acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada 
pela gestão do contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para aprovação 
de orçamento e recebimento dos serviços. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência do TRE/AL. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa 
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contado da 
data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Este contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por um 
período de até 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a  contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGARAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à  contratada 
juntamente a s multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 
a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de 
inexecução parcial das obrigações assumidas; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 
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PARÁGRAFO QUARTO -  Poderão ainda ser aplicadas as seguintes penalidades: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Expedição de declaração 
de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a  contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO TREZE -O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
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CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 

 
O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por 

parte da contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula Oitava, por ato unilateral e escrito e sem que assista à 
contratada o direito a qualquer indenização. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos seguintes 
motivos: 
 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
 
b) atraso no início ou interrupção do fornecimento dos produtos/serviços regularmente 
solicitados; 
 
c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme  
advertências da  Administração; 
 
d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações e 
Contratos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite dos 
prejuízos causados ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas previstas. 
 
CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no 
parágrafo primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório 
referente ao Pregão nº XX/2021, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta 
no processo administrativo n° 0000063-86.2021.6.02.8000 (evento SEI nº XXXX).  
 
CLÁUSULA TREZE – DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as 

partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.  
    
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
                                        Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 
Pelo TRE/AL              
                          Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 
Pela Empresa                                    

                                                Representante da empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 595 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

   À SAD

 

   Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de
empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção
de veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de
cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso.
Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado da contratação.
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de
aceitabilidade da proposta, ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que
ainda não se verificou posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do
referido Decreto, esta Seção divulgou os valores estimados para aquisição
para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.

   Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 29/01/2021, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 29/01/2021, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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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
0848074 e o código CRC F0A3C5F8.
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DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2021.
Reporto-me à Informação 595, da SLC

(doc. 0848074), para submeter a minuta de evento 0848072 à
análise da Assesoria Jurídica, com vistas à aprovação de que
trata o parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Assinalo, quanto ao aspecto orçamentário, que a
despesa está prevista na PLOA 2021, Anexo (doc. 0752534) do
PA 0010621-88.2019.6.02.8000, cuja execução, enquanto não
aprovada a Lei Orçamentária, dar-se-á no regime provisório
previsto no art. 65 da Lei nº 14.116/2020 (LDO 2021).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/02/2021, às 17:40, 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
0851267 e o código CRC EF662E75.

0000063-86.2021.6.02.8000 0851267v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2021.
Senhor Secretário de Administração, 

 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão,

na forma eletrônica, visando à contratação de empresa
especializada para a prestação de serviço de gestão de
manutenção de veículos, em rede especializada, através da
Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à
demanda deste Tribunal, conforme termo de referência
(0843803), aprovado pela Secretaria de
Administração (0846041).

Como consta dos autos, o valor estimado a ser
gasto durante o período de vigência de 12 (doze) meses, é de
R$ 66.913,00 (sessenta e seis mil e novecentos e treze reais)
para peças e R$ 33.435,00 (trinta e três mil e quatrocentos e
trinta e cinco reais) para serviços, totalizando R$ 100.348,00
(cento mil e trezentos e quarenta e oito reais).

De acordo com o edital ora analisado (0848072),
além do valor estimado para peças e serviços, a taxa de
administração também deverá compor o valor do lance e da
contratação.

A SEIC/COMAP, após pesquisa ( 0845030) realizada
com base na ferramenta Banco de Preços (0845029), estimou
uma taxa de administração de 0,00% (zero) para a presente
contratação.

Pois bem.
Antes de darmos seguimento à análise da

regularidade da fase interna, algumas questões precisam ser
esclarecidas. Senão vejamos. 
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1) DO VALOR A SER REGISTRADO NO COMPRASNET 
 
Vale destacar que a contratação em tela não é

inédita no âmbito deste Regional. Em 2015, tivemos o PE
29/2015, cujo objeto era idêntico a este.

Esta AJ-DG solicitou os autos do PA 3665/2015 à
SAPEV para possibilitar a comparação de ambos editais e
verificou que, naqueles autos, o valor estimado para peças e
serviços foi de  R$ 144.200,00 (cento e quarenta e quatro mil
e duzentos reais) e o valor  orçado pela então Seção de
Compras para a taxa de administração foi de 3%, o que
totalizou o montante de R$ 148.526,00 (cento e quarenta
e oito mil quinhentos e vinte e seis reais).

A licitante vencedora do PE 29/2015 ofertou a
menor taxa de administração, que foi de  0,74%, e o certame
lhe foi adjudicado por R$ 145.267,08 (cento e quarenta e
cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e oito
centavos).

No caso em tela, a estimativa feita pela SEIC já
inicia a disputa com a taxa de administração no patamar zero
(0845030). Ou seja, a partir daí, o valor só poderá decrescer,
o que reduzirá o valor reservado para o objeto da contratação
como um todo.

Ademais, como dito antes, nos autos do PA
3665/2015, o valor cadastrado no COMPRASNET  foi o valor
de R$ 148.526,00 (cento e quarenta e oito mil quinhentos e
vinte e seis reais), que corresponde ao valor das peças + o
valor da mão de obra + a taxa de administração. Enquanto a
pesquisa de preços efetuada pela SEIC com base em Relatório
extraído da ferramenta Banco de Preços (0845029) exibe uma
relação propostas com preço 0 (ZERO), ou seja, foi cadastrado
apenas o valor da taxa de administração, valor que de fato irá
sofrer alteração. 

 
Nesse contexto, sugere-se avaliar a

pertinência de:
a) confirmar qual valor será registrado no
COMPRASNET - se somente a TAXA DE
ADMINSITRAÇÃO (como no caso dos
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editais encontrados no Relatório de
Banco de Preços pela SEIC) ou o valor
global da contratação (como no PE
29/2015);
c) conforme o caso, alterar a tipo da
licitação para MAIOR DESCONTO (se
apenas a taxa de adminsitração); 
 
b) no caso da alínea anterior, incluir uma
cláusula estipulando que os lances
ofertados deverão incidir apenas no valor
relativo à taxa dos serviços, não
interferindo no valor total estimado da
aquisição, a exemplo do adotado nos
editais de aquisição de livros.
 

 
 

2) QUANTO À COMPOSIÇÃO DO VALOR TOTAL DA
CONTRATAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE
INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

Salvo melhor entendimento, há algumas
contradições entre a minuta do edital e do termo de
referência.

 
Edital
"8.3. Será desclassificada a proposta ou o
lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.3.1. O preço máximo fixado para os
serviços é de R$ 100.348,00 (cento mil
e trezentos e quarenta e oito reais), cuja
taxa de serviços foi estimada em 0%
(média obtida) que de modo algum,
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vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
8 . 3 . 2 . Considera-se inexequível a
proposta que apresente preços
simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos
i n s u m o s e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração."

 
Termo de Referência 
"8.2. O valor global da contratação
será o somatório do valor estimado
para a compra de peças e
fornecimento de serviços, somados ao
valor da Taxa de Administração,
conforme consta do item 8.8
8.5. Serão aceitas propostas de Taxa
de Administração de valor zero ou
negativas, podendo ser solicitada a
demonstração de exequibilidade da
proposta;"
(grifamos) 
 

3) QUANTO ÀS PENALIDADES  
 

Salvo melhor juízo, os trechos em destaque revelam
aparente contradição entre edital e contrato:

 
Edital 
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"17.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as
seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e
impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior
a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública."
 
Contrato 
"CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada,
durante a execução da contratação, ficará
sujeita a aplicação de multa de mora e
convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
a) advertência, em virtude do
descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a
Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras
mais severas;
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao
dia, até o limite de 15% (quinze por
cento), em razão de atraso injustificado
no início, por dia, ou no cumprimento do
objeto ou na sanação de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do
contrato;
c) multa de 25% (vinte e cinco por cento),
sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de
inexecução total ou sobre o valor
remanescente, no caso de inexecução
parcial das obrigações assumidas;
d) suspensão temporária de
participação em licitação e
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impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não
superior a 05 (cinco) anos.
PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ainda
ser aplicadas as seguintes penalidades:
Suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública, por prazo não
superior a 02 (dois) anos; e Expedição
de declaração de inidoneidade em nome
da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública."
(grifamos)

 
 
 

4) QUANTO AO DETALHAMENTO DOS GASTOS COM
PEÇAS E MÃO DE OBRA

 
O meio exato (se por nota fiscal ou relatório) a ser

utilizado para detalhamento dos custos com peças fornecidas
e os serviços prestados no período foi objeto de
questionamento por ocasião do PE 29/2015. No intuito de
prevenir eventuais dúvidas no mesmo sentido, seria prudente
aperfeiçoar a redação os itens abaixo:

 
Termo de Referência 
"3.1. Disponibilizar relatórios gerenciais
de controle das despesas de manutenção
nos veículos da frota do TRE-AL
discriminados no ANEXO II. 
7.2. As notas fiscais/fatura deverão ser
emitidas mensalmente, detalhando as
peças fornecidas e os serviços prestados
no período, bem como o respectivo valor
da taxa de administração incidente sobre
o montante mensal dos gastos efetuados
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através do sistema de gerenciamento;"
 

5)  PRAZO PARA INDICAR A REDE CREDENCIADA 
 
Também foi abjeto de questionamento o no PE

29/2015 o prazo que a licitante vencedora terá para fornecer a
lista da rede credenciada.  No intuito de evitar eventuais
dúvidas no mesmo sentido, seria prudente estipular
expressamente se o prazo será o mesmo indicado no item 4.4
do TR :

 
"4.4. Fornecer os cartões e deixar em
pleno funcionamento o acesso às
informações, no prazo máximo de 20
(vinte) dias, contados a partir da data da
entrega dos dados cadastrais da frota e
dos usuários pela gestão do contrato;"

 
Seguem os autos para aperfeiçoamento da

instrução.
Atencionasamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 10/02/2021, às 17:55, 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
0851664 e o código CRC 5F37EB38.

0000063-86.2021.6.02.8000 0851664v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2021.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0851664, remeto os

presentes autos:
a) à COMAP para, por intermédio da SEIC e da

SLC, nessa sequência, aprefeiçoar a pesquisa de preços, no
sentido de melhor aferir a taxa de administração praticada
para o tipo de contratação pretendida, e alterar a minuta do
edital em observância aos apontamentos de itens 2 a 4,
adotando-se, para tanto, o referencial citado pela Assessoria
Juridica, o Edital do PE 29/015, especialmente quanto às
condições de apresentação da proposta, em consonância com
a previsão do item 8.2 do TR.

Por outro lado, a SLC deverá indicar, no item 7.2
que o detalhamento solicitado é aquele referido no item 3.1,
isto é, do relatório gerencial e não na nota fiscal. Sugere-se a
redação abaixo:

7.2. As notas fiscais/fatura deverão ser
emitidas mensalmente, e deverão ser
apresentadas acompanhadas do relatório
gerencial de que trata o item 3.1, além de
especificar os valores por itens de
contratação: as peças fornecidas e os serviços
prestados no período, bem como o respectivo
valor da taxa de administração incidente sobre
o montante mensal dos gastos efetuados
através do sistema de gerenciamento;

b) Quanto ao item 5 do Parecer, sobre a
confirmação do prazo indicado no item 4,4 do TR, solicito
pronunciamento prévio da SAPEV, considerando a experiência
da Unidade com a contratação anterior já mencionada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2021, às 23:42, conforme art. 1º, III, "b", da
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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
0853380 e o código CRC 01BCA088.

0000063-86.2021.6.02.8000 0853380v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2021.
 
 
À SEIC, para atendimento do Despacho

GSAD 0853380.
 
Após, à SLC para que se proceda aos ajustes

necssários, na minuta do edital, conforme diligenciado pela
AJ-DG.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/02/2021, às 08:37, 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
0853407 e o código CRC 4A9CB1CB.

0000063-86.2021.6.02.8000 0853407v1
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Justiça Eleitoral

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação  por  um  período  de  12  meses de empresa especializada para a
prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada,
através da internet, com tecnologia de cartão eletrônico, pelo critério da menor taxa de
administração, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

1.2. A manutenção veicular corresponde a manutenção corretiva e preventiva nas
áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), elétrica e eletrônica;
suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e cambagem; lanternagem,
pintura,  película, capotaria e vidraçaria, equipamentos auxiliares e demais sistemas
que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos veículos que compõem a frota
do TRE-AL.

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação de uma empresa para Gestão de Manutenção  de Veículos é
essencial para que os mesmos estejam sempre em condições de realizar o transporte
de pessoas e materiais necessários ao cumprimento dos trabalhos deste Regional,
tanto nos diversos deslocamentos na região metropolitana com na eventualidade da
realização de viagens ao interior ou a outros estados da federação, satisfazendo as
expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o
prolongamento da vida útil da frota.

Este contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema
informatizado que possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota,
permitindo o controle da mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais acerca
dos veículos, roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle
orçamentário, evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da ocasião
de viagens a lugares distantes do município sede. Cabe também ressaltar que a
abertura de um certame licitatório pelo critério de menor taxa de administração é um
fator de racionalização da aplicação dos recursos públicos.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO II.

3.2. Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de
informações da frota,  sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes
personalizados);

3.3. Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos
de leitura e gravação de dados para cartão individual;

1
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3.4.  Informatização  dos  dados  no  momento  da  realização  da  manutenção,
consubstanciado  em  relatórios,  contendo:  identificação  do  veículo,  identificação  do
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais;

3.5.  Realização,  mediante  uso  de sistema,  de  cotação  em  no  mínimo  três
estabelecimentos credenciados, para fins de se aferir a vantajosidade do custo de cada
intervenção;

3.5.1. Possibilitar negociações mediante uso do sistema com as empresas consultadas,
objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, observando o princípio da
economicidade;

3.5.2.  Emissão  de relatório  constando  o  histórico  das  negociações  empreendidas,
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados;

3.6  Permissão  para  se realizar o  serviço  pretendido  somente  após autorização  da
gestão do contrato;

3.7. Sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento resultante
da manutenção dos veículos, junto as oficinas;

3.8.  Acesso  ao  sistema através  da  internet,  por  meio  de  senha  administrada  pela
gestão  do contrato,  permitindo  parametrização de  cartões  e  emissão de relatórios,
encaminhamento  de  veículos  às  oficinas  credenciadas  e  todo  o  processo  para
aprovação de orçamento e recebimento dos serviços;

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

3.10. O Bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da
base operacional, mediante rotina/senha específica;

3.11. O sistema deve permitir a troca periódica ou validação de senha pessoal;

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

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

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

3.15. A discriminação da frota de veículos deste Tribunal encontra-se no ANEXO II
deste projeto, a qual poderá sofrer acréscimo ou diminuição, acarretando alteração no
consumo dos produtos e serviços para mais ou para menos;

4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2

Termo de Referência MANUTENÇÃO VEICULAR (ALTERADO) (0853639)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 82



      
Justiça Eleitoral

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

4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta
de preços;

4.2. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar
com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de
regularidade fiscal;

4.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;

4.4. Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no
prazo máximo de 30 (trinta)  dias,  contados a partir  da data da entrega dos dados
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato;

4.5. Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada
da  contratada,  não  existindo  qualquer  relação  financeira  entre  o  TRE-AL  e  tais
prestadores de serviços;

4.6. Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à
mesma, assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de
tributos e taxas incidentes;

4.7. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento
empreendidos pelo TRE-AL;

4.8. Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos
automotivos,  credenciadas  e  equipadas  para  aceitar  transações  com  cartões
eletrônicos ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas no mínimo nas
seguintes cidades: Arapiraca e Maceió;

4.9.  Realizar  todos  os  procedimentos  destinados  à  confecção  de  orçamentos  e
identificação de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas,
elétricas e eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante;

4.10. Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e
pelo menos 03 (três) no município de Arapiraca;

4.11. Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados;

4.12. Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu
uso correto, conforme solicitação da gestão;

4.13. Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a
identificação de sua adesão ao sistema;

4.14.  Disponibilizar  atendimento  24  (vinte  e  quatro)  horas  para  toda  e  qualquer
comunicação entre as partes;

4.15.  Designar um representante perante o TRE-AL para prestar  esclarecimentos e
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados;

3

Termo de Referência MANUTENÇÃO VEICULAR (ALTERADO) (0853639)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 83



      
Justiça Eleitoral

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

4.17. Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta
contratação,  num  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias,  contados  a  partir  da  data  da
entrega dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato;

4.18. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93;

4.19.  Aceitar  outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei  nº
8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público.

5. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

5.1. O valor da taxa de administração admitido para o pagamento da prestação dos
serviços, incidirá sobre o montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços,
através do sistema de gerenciamento da proponente;

5.2. O percentual de Taxa de Administração, objeto deste Termo de Referência, é fixo
e inalterável;

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

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que
será designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL;

6.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir  do
atesto da nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias
após o recebimento da nota fiscal;

6.3.  Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;

6.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos
(ANEXO II) bem como dos condutores;

6.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado
deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração do TRE-AL, em tempo hábil,
para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
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7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva,
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato;

7.2. As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, detalhando as peças
fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do
sistema de gerenciamento;

7.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal/fatura, a
mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não sendo
computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de pagamento;

7.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

7.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

7.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à cada nota fiscal
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a
cláusula acima;

7.7.  Os  serviços  respectivos  à  manutenção  dos  veículos  somente  devem  ser
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção,
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo,
em harmonia com os princípios da motivação e da economicidade.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;

8.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a compra
de peças e fornecimento de serviços, somados ao valor da Taxa de Administração,
conforme consta do item 8.8;

8.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa de
administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I;

8.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição das peças e
serviços;

8.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas,
podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da proposta;
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8.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e
despesas incidentes sobre o serviço a ser executado;

8.7. O contrato será firmado com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por
um período de até 60 meses;

8.8. A estimativa de recursos no período de vigência da contratação é:

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
DURANTE 12 MESES C/ O USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS

Período Peças Serviços Total do período

1º ao 12º mês R$ R$ R$

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ___%) R$ ___________

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ ___________

8.9. Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução dos
serviços. Verificada qualquer irregularidade, o TRE-AL poderá suspender a sua
execução ou recusar a aceitação dos mesmos, cabendo à contratada, arcar com as
despesas até então realizadas ou com o ressarcimento dos valores pagos;

8.10. As peças utilizadas nos serviços deverão ser novas e genuínas ou originais dos
fabricantes dos veículos, vedada a utilização de peças usadas ou recondicionadas;

8.10.1. Entende-se por peça genuína toda aquela que é fabricada exclusivamente para
uso na montagem dos veículos ou para a revenda nas concessionárias da marca;

8.10.2. Entende-se por peça original toda aquela que atende as recomendações da
montadora do veículo, mas que não possui a sua chancela;

8.9.3. Os pneus fornecidos deverão atender as especificações constantes do manual
do fabricante do veículo, devendo ser de qualidade idêntica àqueles que equipam os
veículos novos, vendidos por cada fabricante;

8.9.4.  Os  óleos  lubrificantes,  fluidos  e  filtros  deverão  atender  as  especificações
constantes do manual do fabricante do veículo;

8.11. O prazo de garantia dos serviços e peças fornecidos pelas prestadoras não
poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, respeitadas as garantias fornecidas pelos
fabricantes das peças;

8.12. O TRE-AL poderá indicar e solicitar o credenciamento de novas oficinas, sempre
que lhe for conveniente, para que outros prestadores possam atender suas demandas,
sem que essas solicitações restrinjam-se  às localidades enumeradas no subitem 4.8;

8.12.1.  A  Contratada  deverá  analisar  e  responder  as  solicitações  mencionadas  no
subitem 8.12 no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis;

8.12.1.1.  A  Contratada  poderá,  no  mesmo  prazo,  mediante  justificativa,  negar  o
credenciamento solicitado.
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8.13. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar à
SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.8, cabendo a essa
unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da
administração pública.

Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021.

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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ANEXO     I  

PLANILHA     DE     FORMAÇÃO     DE     PREÇOS  

ITEM ÚNICO

Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de gestão de manutenção de veículos, com a utilização
de cartões magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/
AL.

Taxa de
Administração (A) x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais)

    Valor base (B) R$ 

VALOR DA
PROPOSTA R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x B) + B) )

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados observando-se a fórmula
acima, onde a variável será sempre a taxa de administração proposta.

O valor base (B) R$  corresponde à estimativa de gasto para a aquisição de
peças e serviços, conforme item 8.8 do Termo de Referência. 
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ANEXO     II  

DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS ATUALMENTE PERTENCENTES AO TRE-AL

ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB PLACA COMBUSTÍVEL
01 GM / Cruze LT 1.8  Aut. Preta 2013 ORI 7195 Gasolina/Álcool
02 VW / Gol 1.6 Branca 2011 NMG 2564 Gasolina/Álcool

03 VW / Gol 1.6 Branca 2011 NMG 2544 Gasolina/Álcool

04 VW / Gol 1.6 Branca 2011 NMG 2274 Gasolina/Álcool

05                                VW/ Gol 1.6       Branca     2014/2015 ORE 2272     Gasolina/Álcool

06 VW/ Gol 1.6 Branca 2014/2015 ORE 2992 Gasolina/Álcool

07 VW/ Gol 1.6 Branca 2014/2015 ORE 2982 Gasolina/Álcool

08 Citroen / Jumper M33M 23S Branca 2010/2011 NME 3489 Diesel
09 L 200 Triton Cabine Dupla 3.2 Preta 2013 ORI  3539 Diesel
10 L 200  Triton Cabine Dupla  HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0340 Diesel
11 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 1777 Diesel
12 L 200 Trinton Cabine Dupla  HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0350 Diesel
13 FORD / Cargo 1319 Branca 2015/2016 QLB 3471 Diesel
14 AGRALE / 10.000 Branca 2013 OHC 1923 Diesel
15 IVECO / Daily 55C17 Branca 2012/2013 ORE 7431 Diesel
16 FORD / Transit Van Furgão 2.2 Branca 2013 ORK 7700 Diesel
17 VW/Eurobus Especialmc. Micro Ônibus Fechada Branca 2014 OXN 8228 Diesel 
18 Honda / CG 125 Preta 2010 NMN 8137 Gasolina
19 VAN MICRO-ÔNIBUS RENAULT MASTER  Branca 2018/2019 QLF  0022 Diesel
20 CITROEN C4  Lounge Shine Aut. Preta 2018 QLD  2332 Gasolina
21 FIAT – Fiorino Baú 1.4 Branca 2015/2016 QLD 0960 Gasolina
22 CIVIC EX CVT AUT Preta 2020 RGS 4E29 Gasolina
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Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021.

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção ao Despacho GSAD (0853380), contido

na letra "b", informo que este gestor efetuou a alteração no
Termo de Referência (0853639), exclusivamente quanto ao
item 4.4 (Obrigações da Contratada), cujo prazo máximo agora
é de 30 (trinta) dias, conforme orientação da Assessoria
Jurídica (0851664).

 
 Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 11/02/2021, às 16:04, 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
0853640 e o código CRC 40913D79.

0000063-86.2021.6.02.8000 0853640v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2021.
Devolvo os autos à SEIC, em face dos Despachos

GSAD 0853380 e COMAP 0853407.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/02/2021, às 18:21, 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
0855298 e o código CRC 3141853F.

0000063-86.2021.6.02.8000 0855298v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

Item 1: administração / gerenciamento-manutenção veículo automotivo

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,01R$ 0,01

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Santa Maria

Objeto:Objeto: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO,

CONTROLE E FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDE A FROTA DA

UFSM POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VINCULADO A REDE

CREDENCIADA DE OFICINAS..

Descrição:Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo AutomotivoAdministração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo - TAXA DE

ADMNISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO: ESTIMADA EM 5%

SOBRE O VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMNETOS DA UFSM.

Data:Data: 01/03/2021 10:22

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:102021 / UASG:153164

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 0,01

Telefone:Telefone: Email:Email:

(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00R$ 0,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

Centro de Saúde e Tecnologia Rural

Data:Data: 22/02/2021 09:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:158199

Relatório gerado no dia 09/03/2021 14:53:54  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 09/03/2021 14:53:54  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Cotação Manutenção de Veículos 2021

Pesquisa realizada Pesquisa realizada entre 09/03/2021 14:40:07 e 09/03/2021 14:51:28entre 09/03/2021 14:40:07 e 09/03/2021 14:51:28

Item 1: administração / gerenciamento-manutenção veículo automotivoItem 1: administração / gerenciamento-manutenção veículo automotivo

PREÇOSPREÇOS QUANTIDADEQUANTIDADE PREÇO ESTIMADOPREÇO ESTIMADO TOTALTOTAL

7 1 R$ 0,00 (un) R$ 0,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 0,00R$ 0,00

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 0,00 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade taxa de admnistração para manutenção do contrato: estimada em 5% sobre o valor total anual estimado das operações de manut

enção preventiva e corretiva para os veículos e equipamnetos da ufsm.
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Objeto:Objeto: Contratação de empresa para executar serviços de gerenciamento e controle de

manutenção para a frota de veículos automotivos, mediante disponibilização de

cartão e de rede de oficinas credenciadas em todo o território nacional.

Descrição:Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo AutomotivoAdministração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo - Taxa

Administrativa de Gerenciamento e controle de manutenção

CatSer:CatSer: 2551825518 - Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PB

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 0,00

Telefone:Telefone: Email:Email:

(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00R$ 0,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

Superintendência Regional do Rio Grande do Norte

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gestão da

frota de veículos, com utilização de sistema informatizado e integrado de

gerenciamento de frota..

Descrição:Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo AutomotivoAdministração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo -

Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo

Data:Data: 30/12/2020 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:373046

Lote/Item:Lote/Item: 1/7

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RN

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.506.307/0001-57
* VENCEDOR *

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A R$ 0,00

Telefone:Telefone: Email:Email:

(51) 3590-7900 fiscal@goodcard.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00R$ 0,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso do Sul

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão da

manutenção e abastecimento da frota de veículos desta SFA/MS, com operação

de sistema informatizado via internet e tecnologia de cartão eletrônico, por meio

de redes de estabelecimentos credenciados, em favor Superintendência Federal

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Mato Grosso do Sul SFA/MS.

Descrição:Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo AutomotivoAdministração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo -

Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo. Taxa de

gerenciamento sobre os serviços e materiais constante dos itens 01 e 02 da

licitação.

Data:Data: 08/12/2020 11:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:82020 / UASG:130062

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

06.048.539/0001-05
* VENCEDOR *

S.H. INFORMATICA LTDA R$ 0,00

Telefone:Telefone: Email:Email:

(67) 3411-1606 contabil@tauruspetroleo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00R$ 0,00
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

Superintendência Regional no Mato Grosso do Sul

Objeto:Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de

implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e

integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de

gerenciamento de frota de veículos, para o fornecimento de combustíveis (óleo

diesel, gasolina ou álcool), lubrificantes, bem como os serviços de manutenção

dos veículos incluindo fornecimento de peças..

Descrição:Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo AutomotivoAdministração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo - Taxa de

administração para prestação de serviços de gerenciamento de frota.

CatSer:CatSer: 2551825518 - Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo

Data:Data: 03/12/2020 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:52020 / UASG:373058

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Mês

UF:UF: MS

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

12.039.966/0001-11
* VENCEDOR *

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI R$ 0,00

Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RODRIGO (15) 3546-1903 licitacao@linkbeneficios.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00R$ 0,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI 

COORDENAÇÃO REGIONAL EM JUÍNA

Objeto:Objeto: Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa prestadora dos

serviços de administração e gerenciamento de frota para intermediação dos

serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva da frota institucional,

operacionalizados através de rede credenciada distribuída nos municípios do

estado do Mato Grosso, com disponibilização de sistema informatizado e

integrado via internet, em atendimento a Coordenação Regional do Noroeste do

Mato Grosso e suas unidades..

Descrição:Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo AutomotivoAdministração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo - TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO

CatSer:CatSer: 2551825518 - Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo

Data:Data: 03/11/2020 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32020 / UASG:194067

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MT

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

01.667.155/0003-00
* VENCEDOR *

NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 0,00

Telefone:Telefone: Email:Email:

(51) 3049-7880 np3admfrotas@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00R$ 0,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE MARABÁ

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de

administração e controle de frota veicular.

Descrição:Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo AutomotivoAdministração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo -

Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo (TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO)

CatSer:CatSer: 2551825518 - Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo

Data:Data: 09/10/2020 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:32020 / UASG:194011

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 23/10/2020 10:58

Homologação:Homologação: 23/10/2020 10:59

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 0,00

Telefone:Telefone: Email:Email:

(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Centro de Saúde e Tecnologia Rural

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2021 (SRP)

Às 11:00 horas do dia 09 de março de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. SERGIO RICARDO ARAUJO DE
MELO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23096000065202171, Pregão nº 00001/2021. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 150.920,4000
Situação: Homologado

Adjudicado para: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 150.904,9488 .

Itens do grupo:

 1 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

 2 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados
Descrição Complementar: Aquisição de Peças e Serviço de Recuperação e Conserto
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.576,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de 0,0100 % (valor com desconto: R$ 12.575,4124) e a
quantidade de 12 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/02/2021
12:10:02 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL

LTDA, CNPJ/CPF:05.340.639/0001-30, Melhor lance: 0,0100 %

Homologado 09/03/2021
11:00:36

SERGIO RICARDO ARAUJO
DE MELO E SILVA

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Descrição Complementar: Taxa Administrativa de Gerenciamento e controle de manutenção
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 0,0300 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de 100,0000 % (valor com desconto: R$ 0,0000) e a
quantidade de 12 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/02/2021
12:10:02 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL

LTDA, CNPJ/CPF:05.340.639/0001-30, Melhor lance: 100,0000 %

Homologado 09/03/2021
11:00:36

SERGIO RICARDO ARAUJO
DE MELO E SILVA

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Voltar
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Superintendência Regional do Rio Grande do Norte

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00004/2020

Às 15:17 horas do dia 30 de dezembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MARCELO AUGUSTO DE
OLIVEIRA GURGEL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 54000034804202093, Pregão nº 00004/2020. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 378.800,9600
Situação: Homologado

Adjudicado para: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , pelo melhor lance de R$ 352.231,5182 .

Itens do grupo:

 1 - ÓLEO DIESEL

 2 - GASOLINA

 3 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

 4 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

 5 - Lavagem de Veículo Automotivo

 6 - Guincho / Reboque

 7 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: ÓLEO DIESEL
Descrição Complementar: ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 56.500 Unidade de fornecimento: Litro
Valor Estimado: R$ 185.328,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , pelo melhor lance de 4,3500 % (valor com desconto: R$ 177.266,2320) .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/12/2020
14:57:32 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TICKET SOLUCOES HDFGT S/A,

CNPJ/CPF:03.506.307/0001-57, Melhor lance: 4,3500 %

Homologado 30/12/2020
15:17:26

MARCELO AUGUSTO DE
OLIVEIRA GURGEL

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: GASOLINA
Descrição Complementar: GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 336 Unidade de fornecimento: Litro
Valor Estimado: R$ 32.007,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , pelo melhor lance de 4,3500 % (valor com desconto: R$ 30.615,1738) .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/12/2020
14:57:32 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TICKET SOLUCOES HDFGT S/A,

CNPJ/CPF:03.506.307/0001-57, Melhor lance: 4,3500 %

Homologado 30/12/2020
15:17:26

MARCELO AUGUSTO DE
OLIVEIRA GURGEL

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados
Descrição Complementar: Manutenção de veículos leves e pesados
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 31.665,8900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , pelo melhor lance de 10,6000 % (valor com desconto: R$ 28.309,3057) .
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Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/12/2020
14:57:32 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TICKET SOLUCOES HDFGT S/A,

CNPJ/CPF:03.506.307/0001-57, Melhor lance: 10,6000 %

Homologado 30/12/2020
15:17:26

MARCELO AUGUSTO DE
OLIVEIRA GURGEL

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
Descrição Complementar: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 112.242,1200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , pelo melhor lance de 10,6000 % (valor com desconto: R$ 100.344,4553) .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/12/2020
14:57:32 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TICKET SOLUCOES HDFGT S/A,

CNPJ/CPF:03.506.307/0001-57, Melhor lance: 10,6000 %

Homologado 30/12/2020
15:17:26

MARCELO AUGUSTO DE
OLIVEIRA GURGEL

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Lavagem de Veículo Automotivo
Descrição Complementar: Lavagem de veículo automotivo
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 156 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 8.011,4400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , pelo melhor lance de 10,6000 % (valor com desconto: R$ 7.162,2274) .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/12/2020
14:57:32 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TICKET SOLUCOES HDFGT S/A,

CNPJ/CPF:03.506.307/0001-57, Melhor lance: 10,6000 %

Homologado 30/12/2020
15:17:26

MARCELO AUGUSTO DE
OLIVEIRA GURGEL

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: Guincho / Reboque
Descrição Complementar: Guincho , reboque
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.600 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 9.546,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , pelo melhor lance de 10,6000 % (valor com desconto: R$ 8.534,1240) .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/12/2020
14:57:32 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TICKET SOLUCOES HDFGT S/A,

CNPJ/CPF:03.506.307/0001-57, Melhor lance: 10,6000 %

Homologado 30/12/2020
15:17:26

MARCELO AUGUSTO DE
OLIVEIRA GURGEL

Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Descrição Complementar: Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 0,0100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , pelo melhor lance de 100,0000 % (valor com desconto: R$ 0,0000) .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/12/2020
14:57:32 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:TICKET SOLUCOES HDFGT S/A,

CNPJ/CPF:03.506.307/0001-57, Melhor lance: 100,0000 %

Homologado 30/12/2020
15:17:26

MARCELO AUGUSTO DE
OLIVEIRA GURGEL

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso do Sul

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00008/2020

Às 11:36 horas do dia 10 de dezembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. CELSO DE SOUZA MARTINS,
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 21026001485202092, Pregão nº 00008/2020. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 341.482,1000
Situação: Homologado

Adjudicado para: S.H. INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 294.360,0100 .

Itens do grupo:

 1 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

 2 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

 3 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo

GRUPO 2
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 234.726,8900
Situação: Homologado

Adjudicado para: S.H. INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 231.646,0100 .

Itens do grupo:

 4 - GASOLINA

 5 - ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL

 6 - ÓLEO DIESEL

 7 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados
Descrição Complementar: Manutenção de veículos leves e pesados
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 234 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 117.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: S.H. INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 102.960,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/12/2020
16:46:52 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:S.H. INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:06.048.539/0001-05,

Melhor lance : R$ 102.960,0000

Homologado 10/12/2020
11:36:22

CELSO DE SOUZA
MARTINS

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
Descrição Complementar: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.200 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 220.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: S.H. INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 191.400,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/12/2020
16:46:52 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:S.H. INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:06.048.539/0001-05,

Melhor lance : R$ 191.400,0000

Homologado 10/12/2020
11:36:23

CELSO DE SOUZA
MARTINS
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Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Descrição Complementar: Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo. Taxa de gerenciamento sobre os serviços e materiais constante dos
itens 01 e 02 da licitação.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.482,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: S.H. INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 0,0100 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/12/2020
16:46:52 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:S.H. INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:06.048.539/0001-05,

Melhor lance : R$ 0,0100

Homologado 10/12/2020
11:36:23

CELSO DE SOUZA
MARTINS

Item: 4 - GRUPO 2
Descrição: GASOLINA
Descrição Complementar: GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 26.800 Unidade de fornecimento: Litro
Valor Estimado: R$ 115.374,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: S.H. INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 115.374,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/12/2020
16:47:55 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:S.H. INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:06.048.539/0001-05,

Melhor lance : R$ 115.374,0000

Homologado 10/12/2020
11:36:23

CELSO DE SOUZA
MARTINS

Item: 5 - GRUPO 2
Descrição: ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
Descrição Complementar: Álcool anidro combustível, alcool - combustivel veiculo
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5.000 Unidade de fornecimento: Litro
Valor Estimado: R$ 16.090,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: S.H. INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 16.090,0000 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/12/2020
16:47:55 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:S.H. INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:06.048.539/0001-05,

Melhor lance : R$ 16.090,0000

Homologado 10/12/2020
11:36:23

CELSO DE SOUZA
MARTINS

Item: 6 - GRUPO 2
Descrição: ÓLEO DIESEL
Descrição Complementar: ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 29.500 Unidade de fornecimento: Litro
Valor Estimado: R$ 100.182,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: S.H. INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 100.182,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/12/2020
16:47:55 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:S.H. INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:06.048.539/0001-05,

Melhor lance : R$ 100.182,0000

Homologado 10/12/2020
11:36:23

CELSO DE SOUZA
MARTINS

Item: 7 - GRUPO 2
Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Descrição Complementar: Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo. Taxa de gerenciamento sobre aquisição de combustíveis constantes
dos itens 04, 05 e 06 da licitação.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.080,8900 Intervalo Mínimo entre Lances: 2,00 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: S.H. INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 0,0100 .
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Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/12/2020
16:47:55 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:S.H. INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:06.048.539/0001-05,

Melhor lance : R$ 0,0100

Homologado 10/12/2020
11:36:24

CELSO DE SOUZA
MARTINS

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Voltar
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

Superintendência Regional no Mato Grosso do Sul

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2020

Às 18:07 horas do dia 11 de dezembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. AUGUSTO PINEDO ZOTTOS,
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 54000135140201945, Pregão nº 00005/2020. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 369.965,4600
Situação: Homologado

Adjudicado para: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 313.717,3898 .

Itens do grupo:

 1 - MÓDULO COMBUSTÍVEIS

 2 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

 3 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

 4 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: MÓDULO COMBUSTÍVEIS
Descrição Complementar: Módulo combustíveis, módulo combustiveis
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 145.144,4200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI , pelo melhor lance de 4,6100 % (valor com desconto: R$ 138.453,2623) .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/12/2020
11:52:49 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,

CNPJ/CPF:12.039.966/0001-11, Melhor lance: 4,6100 %

Homologado 11/12/2020
18:07:08

AUGUSTO PINEDO
ZOTTOS

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados
Descrição Complementar: Serviços de manutenção de veículos leves e pesados, incluindo, reboque, levagem, lubrificação, manutenção de condicionadores de ar
automobilisticos e mecanica em geral.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNDADE
Valor Estimado: R$ 73.095,0100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI , pelo melhor lance de 22,0300 % (valor com desconto: R$ 56.992,1793) .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/12/2020
11:52:49 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,

CNPJ/CPF:12.039.966/0001-11, Melhor lance: 22,0300 %

Homologado 11/12/2020
18:07:08

AUGUSTO PINEDO
ZOTTOS

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
Descrição Complementar: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 151.689,0400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI , pelo melhor lance de 22,0300 % (valor com desconto: R$ 118.271,9445) .
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Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/12/2020
11:52:49 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,

CNPJ/CPF:12.039.966/0001-11, Melhor lance: 22,0300 %

Homologado 11/12/2020
18:07:08

AUGUSTO PINEDO
ZOTTOS

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Descrição Complementar: Taxa de administração para prestação de serviços de gerenciamento de frota.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Mês
Valor Estimado: R$ 36,9900 Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI , pelo melhor lance de 99,9900 % (valor com desconto: R$ 0,0037) .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 10/12/2020
11:52:49 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,

CNPJ/CPF:12.039.966/0001-11, Melhor lance: 99,9900 %

Homologado 11/12/2020
18:07:08

AUGUSTO PINEDO
ZOTTOS

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Voltar
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI

COORDENAÇÃO REGIONAL EM JUÍNA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2020 (SRP)

Às 16:09 horas do dia 25 de novembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ADEGILDO JOSE DO
NASCIMENTO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08789.491/2020-32, Pregão nº 00003/2020. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 1.264.306,3200
Situação: Homologado

Adjudicado para: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.017.273,2976 , com valor negociado a R$
1.017.272,4552 .

Itens do grupo:

 1 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo

 2 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Descrição Complementar: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TODAS AS PEÇAS - serviço de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, entre outros materiais
(pneus, óleo de motor, lubrificantes etc.), inclusive, transporte em suspenso por guincho e socorro mecânico, higienização (lavagem completa), produtos, serviços
mecânicos de toda ordem, borracharia, elétricos, lanternagem, pintura, lavagem, estofagem, alinhamento, balanceamento, em rede de oficinas mecânicas e centros
automotivos credenciados para atendimento dos veículos, motores de popa e estacionários, botes, canoas e embarcações pertencentes ou à serviço da
Coordenação Regional do Noroeste do Mato Grosso e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculada.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 104.657,6600 Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de 19,0000 % (valor com desconto: R$ 84.772,7046) e a
quantidade de 12 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações
Volta de

Fase
24/11/2020
08:17:51 - Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 25/11/2020
16:03:18 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,

CNPJ/CPF:05.340.639/0001-30, Melhor lance: 19,0000 %

Homologado 25/11/2020
16:09:45

ADEGILDO JOSE DO
NASCIMENTO

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Descrição Complementar: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 701,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: 0,10 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de 99,9900 % (valor com desconto: R$ 0,0702) , com
desconto negociado a 100,0000 % (valor com desconto: R$ 0,0000) e a quantidade de 12 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações
Volta de

Fase
24/11/2020
08:17:51 - Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 25/11/2020
16:03:18 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,

CNPJ/CPF:05.340.639/0001-30, Melhor lance: 99,9900 %, Percentual Negociado: 100,0000 %

Homologado 25/11/2020
16:09:46

ADEGILDO JOSE
DO NASCIMENTO

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Voltar
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI

COORDENAÇÃO REGIONAL DE MARABÁ

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2020

Às 10:59 horas do dia 23 de outubro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. HELLEN FABIANA GOMES
MENDONCA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08770000683202048, Pregão nº 00003/2020. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 414.371,2600
Situação: Homologado

Adjudicado para: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 380.904,5350 , com valor negociado a R$
380.878,0100 .

Itens do grupo:

 1 - Assistência Técnica - Veículo Automotivo

 2 - FILTRO COMBUSTÍVEL

 3 - ÓLEO DIESEL

 4 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Assistência Técnica - Veículo Automotivo
Descrição Complementar: Assistência técnica - veículo automotivo
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 69.997,3400 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 62.472,6259 , com valor negociado a R$ 62.468,0000
.

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/10/2020
10:58:39 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,

CNPJ/CPF:05.340.639/0001-30, Melhor lance : R$ 62.472,6259, Valor Negociado : R$ 62.468,0000

Homologado 23/10/2020
10:59:34

HELLEN FABIANA
GOMES MENDONCA

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: FILTRO COMBUSTÍVEL
Descrição Complementar: FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO VEÍCULO MITSUBISHI, L200 TRITON 3.2, ANO 2015
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 159.993,9200 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 142.794,5736 , com valor negociado a R$
142.784,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/10/2020
10:58:39 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,

CNPJ/CPF:05.340.639/0001-30, Melhor lance : R$ 142.794,5736, Valor Negociado : R$ 142.784,0000

Homologado 23/10/2020
10:59:35

HELLEN FABIANA
GOMES MENDONCA

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: ÓLEO DIESEL
Descrição Complementar: ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 179.993,1600 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 175.637,3255 , com valor negociado a R$
175.626,0000 .
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Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/10/2020
10:58:39 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,

CNPJ/CPF:05.340.639/0001-30, Melhor lance : R$ 175.637,3255, Valor Negociado : R$ 175.626,0000

Homologado 23/10/2020
10:59:35

HELLEN FABIANA
GOMES MENDONCA

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Descrição Complementar: Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.386,8400 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 0,0100 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 23/10/2020
10:58:39 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,

CNPJ/CPF:05.340.639/0001-30, Melhor lance : R$ 0,0100

Homologado 23/10/2020
10:59:36

HELLEN FABIANA
GOMES MENDONCA

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Voltar
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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 março de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de proposta de contratação de serviços de

gerenciamento de manutenção veicular por intermédio de aplicativo,
com fornecimento de cartões para acesso a rede credenciada.

Com vistas a atingir maior amplitude de pesquisa,
utilizou-se do aplicativo "Banco de Preços", tendo-se obtido relatório
consignado no documento "Pesquisa de preços estimativa de taxa de
administração" (evento 0863754), após estudo individualizado dos
procedimentos licitatórios considerados para composição do preço,
com vistas à melhor correspondência possível entre a pretensão
contratual e os referenciais de precificação.

Tendo-se em vista a quase uniformidade dos resultados
encontrados, variando entre taxas de administração de 0,01% (um
centésimo por cento) e nulas (zero por cento), não se utilizou planilha
acessória adicional, tendo-se obtido a média de 0% (zero por cento)
de taxa de administração a partir os 7 (sete) referenciais utilizados.

Dessa forma, sugere-se a realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, critério menor taxa, com fundamento
na Lei n.º10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº10.024/2019,
sem restrição de participação a micro e pequenas empresas, tendo-se
em vista o perfil majoritário dos fornecedores identificados.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção, em 09/03/2021, às 16:04, 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
0863758 e o código CRC DE375752.
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DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2021.
 
 
À SLC, para atendimento do Despacho GSAD

0853380, após manifestação da Seção de Instrução de
Contratações, por meio do Despacho SEIC 0863758.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/03/2021, às 17:56, 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
0863954 e o código CRC 4D143B4B.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0000063-86.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                 Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR DESCONTO, correspondente 
à taxa de administração, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de 
cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas e aos veículos requisitados sob seu uso. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede 
especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à 
frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob 
seu uso. 

 
1.2. O valor estimado a ser gasto com peças e serviços, durante o 
período de vigência de 12 (doze) meses, é de R$ 66.913,00 (sessenta e seis mil e 
novecentos e treze reais) e R$ 33.435,00 (trinta e três mil e quatrocentos e trinta e cinco 
reais), respectivamente, totalizando R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e 
oito reais). 
 

1.2.1. O desconto ofertado refletirá a taxa de administração, e  não interferirá no 
valor total do contrato que será de R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta 
e oito reais), independentemente dos lances (descontos) ofertados. 
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2 – DA VIGÊNCIA  

 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 
 
2.2. O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por um 
período de até 60 (sessenta) meses. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham 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, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

Minuta de edital alterada (0865088)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 113



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

3 

 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
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4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

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

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Percentual de desconto (corresponde à taxa de administração); 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I. 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto que 
corresponderá à taxa de administração.  
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do percentual de desconto do maior lance registrado, vedada a identificação 

do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o maior desconto, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
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seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 
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Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar  

percentual de desconto inferior ao percentual de desconto estimado pela administração , 

ou que apresentar desconto manifestamente inexequível. 

8.3.1. O percentual de desconto, que corresponde à taxa de administração, foi 
estimado em 0% (zero por cento) que de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou 

negativas, podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da 

proposta. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
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8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  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. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 
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123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a 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. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
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9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva.  

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
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negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do lote ofertado; 

d) conter o preço total do lote. 
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10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
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começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 

 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 

 
15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da 
Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, 
será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
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16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

17.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 

Minuta de edital alterada (0865088)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 129



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

19 

 

junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o 
valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

 
17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
17.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
17.4.5.   A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.  
 

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
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17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico. 

 
17.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1.  O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
18.2.  As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e deverão 
ser apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1 do Termo 
de Referência, além de especificar os valores por itens de contratação: as peças 
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fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de 
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do 
sistema de gerenciamento. 
 
18.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota 
fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
18.4.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
18.5.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.6  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
18.7  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
18.8.  Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem 
ser autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 
 
18.9. - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a 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 a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
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20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
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22.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO I-B – Discriminação ds Veículos atualmente pertencentes ao 
TRE/AL; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

22.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Minuta de edital alterada (0865088)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 134



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

24 

 

                        ANEXO I 
 

                           TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação por um período de 12 meses de empresa especializada para a 
prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, 
através da internet, com tecnologia de cartão eletrônico, pelo critério da menor taxa de 
administração, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

1.2. A manutenção veicular corresponde a manutenção corretiva e preventiva nas 
áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), elétrica e eletrônica; 
suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e cambagem; lanternagem, 
pintura, película, capotaria e vidraçaria, equipamentos auxiliares e demais sistemas que 
se fizerem necessários ao bom funcionamento dos veículos que compõem a frota do 
TRE-AL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação de uma empresa para Gestão de Manutenção de Veículos é 
essencial para que os mesmos estejam sempre em condições de realizar o transporte 
de pessoas e materiais necessários ao cumprimento dos trabalhos deste Regional, tanto 
nos diversos deslocamentos na região metropolitana com na eventualidade da 
realização de viagens ao interior ou a outros estados da federação, satisfazendo as 
expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o 
prolongamento da vida útil da frota. 
  

 Este contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema 
informatizado que possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, 
permitindo o controle da mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais acerca 
dos veículos, roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle 
orçamentário, evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da ocasião 
de viagens a lugares distantes do município sede. Cabe também ressaltar que a 
abertura de um certame licitatório pelo critério de menor taxa de administração é um 
fator de racionalização da aplicação dos recursos públicos. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO II. 

3.2. Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes 
personalizados); 

3.3. Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos 
de leitura e gravação de dados para cartão individual; 
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3.4. Informatização dos dados no momento da realização da manutenção, 
consubstanciado em relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais; 

3.5. Realização, mediante uso de sistema, de cotação em no mínimo três 
estabelecimentos credenciados, para fins de se aferir a vantajosidade do custo de cada 
intervenção; 

3.5.1. Possibilitar negociações mediante uso do sistema com as empresas 
consultadas, objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, observando o 
princípio da economicidade; 

3.5.2. Emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, 
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados; 

 
3.6 Permissão para se realizar o serviço pretendido somente após autorização da 
gestão do contrato; 

3.7. Sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento resultante 
da manutenção dos veículos, junto as oficinas; 

3.8. Acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada pela 
gestão do contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para 
aprovação de orçamento e recebimento dos serviços; 

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

3.10. O Bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da 
base operacional, mediante rotina/senha específica; 

3.11. O sistema deve permitir a troca periódica ou validação de senha pessoal; 

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

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

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

3.15. A discriminação da frota de veículos deste Tribunal encontra-se no ANEXO II deste 
projeto, a qual poderá sofrer acréscimo ou diminuição, acarretando alteração no 
consumo dos produtos e serviços para mais ou para menos; 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de 
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta 
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de preços; 

4.2. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar 
com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal; 

4.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 

4.4. Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega dos dados 
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 

4.5. Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada 
da contratada, não existindo qualquer relação financeira entre o TRE-AL e tais 
prestadores de serviços; 

4.6. Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à 
mesma, assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de 
tributos e taxas incidentes; 

4.7. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos 
pelo TRE-AL; 

4.8. Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos 
automotivos, credenciadas e equipadas para aceitar transações com cartões eletrônicos 
ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas no mínimo nas seguintes 
cidades: Arapiraca e Maceió; 

4.9. Realizar todos os procedimentos destinados à confecção de orçamentos e 
identificação de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas, 
elétricas e eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante; 

4.10. Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e 
pelo menos 03 (três) no município de Arapiraca; 

4.11. Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados; 

4.12. Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu 
uso correto, conforme solicitação da gestão; 

4.13. Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema; 

4.14. Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer 
comunicação entre as partes; 

4.15. Designar um representante perante o TRE-AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

4.17. Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta 
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da 
entrega dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 

4.18. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 

4.19. Aceitar outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
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8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

5. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

5.1. O valor da taxa de administração admitido para o pagamento da prestação dos 
serviços, incidirá sobre o montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços, 
através do sistema de gerenciamento da proponente; 

5.2. O percentual de Taxa de Administração, objeto deste Termo de Referência, é fixo e 
inalterável; 

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

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
6.1 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que 
será designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL; 

6.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do 
atesto da nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
após o recebimento da nota fiscal; 

6.3. Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

6.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos 
(ANEXO I-BI) bem como dos condutores; 

6.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado 
deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração do TRE-AL, em tempo hábil, para 
a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato; 

7.2. As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e deverão ser 
apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1, além de 
especificar os valores por itens de contratação: as peças fornecidas e os serviços 
prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de administração incidente 
sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do sistema de gerenciamento; 

7.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal/fatura, a 
mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não sendo 
computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de pagamento; 

7.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas; 

7.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 
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7.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à cada nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a 
cláusula acima; 

7.7. Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem ser 
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta, 
sob o regime de empreitada por preço global; 

8.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a compra de 
peças e fornecimento de serviços, somados ao valor da Taxa de Administração, 
conforme consta do item 8.8; 

8.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa de 
administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I; 

8.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição das peças e 
serviços; 

8.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas, 
podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da proposta; 

8.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e 
despesas incidentes sobre o serviço a ser executado; 

8.7. O contrato será firmado com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por 
um período de até 60 meses; 

8.8. A estimativa de recursos no período de vigência da contratação é: 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DURANTE 
12 MESES C/ O USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS 

Período Peças Serviços Total do período 

1º ao 12º mês R$ R$ R$ 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em  %) R$    

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$    

 

8.9. Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução dos 
serviços. Verificada qualquer irregularidade, o TRE-AL poderá suspender a sua execução 
ou recusar a aceitação dos mesmos, cabendo à contratada, arcar com as despesas até 
então realizadas ou com o ressarcimento dos valores pagos; 

8.10. As peças utilizadas nos serviços deverão ser novas e genuínas ou originais dos 
fabricantes dos veículos, vedada a utilização de peças usadas ou recondicionadas; 
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8.10.1. Entende-se por peça genuína toda aquela que é fabricada exclusivamente 
para uso na montagem dos veículos ou para a revenda nas concessionárias da 
marca; 

8.10.2. Entende-se por peça original toda aquela que atende as recomendações da 
montadora do veículo, mas que não possui a sua chancela; 

8.10.3. Os pneus fornecidos deverão atender as especificações constantes do 
manual do fabricante do veículo, devendo ser de qualidade idêntica àqueles que 
equipam os veículos novos, vendidos por cada fabricante; 

8.10.4. Os óleos lubrificantes, fluidos e filtros deverão atender as especificações 
constantes do manual do fabricante do veículo; 

8.11. O prazo de garantia dos serviços e peças fornecidos pelas prestadoras não 
poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, respeitadas as garantias fornecidas pelos 
fabricantes das peças; 

8.12. O TRE-AL poderá indicar e solicitar o credenciamento de novas oficinas, sempre 
que lhe for conveniente, para que outros prestadores possam atender suas demandas, 
sem que essas solicitações restrinjam-se às localidades enumeradas no subitem 4.8; 

8.12.1. A Contratada deverá analisar e responder as solicitações mencionadas no 
subitem 8.12 no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis; 

8.12.1.1. A Contratada poderá, no mesmo prazo, mediante justificativa, negar o 
credenciamento solicitado. 

8.13. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar à 
SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.8, cabendo a essa 
unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da 
administração pública. 

Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021. 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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ANEXO I-A 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 
ITEM ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gestão de manutenção de veículos, com a utilização de cartões 
magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/AL. 

Taxa de 
Administração (A) 

 
x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais) 

    Valor base (B) R$ 100.348,00 
VALOR DA 
PROPOSTA 

 
R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x B) + B) ) 

 
 

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados observando-se a fórmula acima, onde a 
variável será sempre a taxa de administração proposta. 

 

O valor base (B) R$ 100.348,00 corresponde à estimativa de gasto para a aquisição de 
peças e serviços, conforme item 8.8 do Termo de Referência.  
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ANEXO I-B 

 
               DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS ATUALMENTE PERTENCENTES AO TRE-AL 

 
ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB PLACA COMBUSTÍVEL 
01 GM / Cruze LT Preta 2013 ORI 7195 Gasolina/Álcool 

02 VW / Gol Branca 2011 NMG 2564 Gasolina/Álcool 

03 VW / Gol Branca 2011 NMG 2544 Gasolina/Álcool 

04 VW / Gol Branca 2011 NMG 2274 Gasolina/Álcool 

05  VW/ Gol Branca   2014/2015 ORE 2272     Gasolina/Álcool 

06 VW/ Gol Branca 2014/2015 ORE 2992 Gasolina/Álcool 

07 VW/ Gol Branca 2014/2015 ORE 2982 Gasolina/Álcool 

08 Citroen / Jumper M33M 23S Branca 2010/2011 NME 3489 Diesel 
09 L 200 Triton Cabine Dupla 3.2 Preta 2013 ORI  3539 Diesel 
10 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0340 Gasolina/Álcool 
11 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 1777 Gasolina/Álcool 
12 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0350  
13 FORD / Cargo 1319 Branca 2015/2016 QLB 3471 Diesel 
14 AGRALE / 10.000 Branca 2013 OHC 1923 Diesel 
15 IVECO / Daily 55C17 Branca 2012/2013 ORE 7431 Diesel 
16 FORD / Transit Van Furgão 2.2 Branca 2013 ORK 7700 Diesel 
17 VW/Eurobus Especialmc. Micro Ônibus Fechada Branca 2014 OXN 8228 Diesel  
18 Honda / CG 125 Preta 2010 NMN 8137 Gasolina 
19 VAN MICRO-ÔNIBUS RENAULT MASTER Preta 2018/2019 QLF 0022 Gasolina 
20 CITROEN C4 Lounge Shine Aut. Preta 2018 QLD 2332 Gasolina 
21 FIAT – Fiorino Baú 1.4                Branca 2015/2016 QLD 0960                Gasolina 
22 CIVIC EX CVT AUT               Preta 2020 RGS 4E29                 Gasolina 
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Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros  

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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                                                          ANEXO II 

                                                          PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 
 

MINUTA  
 

        CONTRATO Nº XX/2021 
      Processo nº 0000063-86.2021.6.02.8000 

 
Contrato de prestação de serviços de gestão de 
manutenção de veículos, que entre si celebram a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa ______________. 

 
  Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, a 
União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na 
..................., nº ..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  nº 
..................., daqui por diante denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) 
.................., residente e domiciliado na ..............., nº ........., bairro ........., nesta, portador 
da CI sob nº .............., inscrito no CPF/MF sob nº ................., resolvem celebrar o presente 
contrato de prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos  com fulcro na Lei 
n°. 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da internet, com tecnologia de 
cartão eletrônico para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
e aos veículos requisitados sob seu uso. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  A manutenção veicular sobredita corresponde à manutenção 
corretiva e preventiva nas áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), 
elétrica e eletrônica; suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e 
cambagem; lanternagem, pintura, película, capotaria e vidraçaria, equipamentos 
auxiliares e demais sistemas que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos 
veículos que compõem a frota do TRE-AL. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
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Os serviços objeto do presente contrato serão prestados pela contratada, na 

medida da necessidade do CONTRATANTE, no decorrer da vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços serão disponibilizados a partir da assinatura deste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E  DA 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
 O valor global estimado para o presente contrato é de R$ 100.348,00 (cento mil 
e trezentos e quarenta e oito reais).   
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da taxa de administração  é de  xx%, incidirá sobre o 
montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços, através do sistema de 
gerenciamento da proponente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O percentual de Taxa de Administração é fixo e inalterável. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e 
deverão ser apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1 do 
Termo de Referência, além de especificar os valores por itens de contratação: as peças 
fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de 
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do 
sistema de gerenciamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota 
fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
PARÁGRAFO DEZ – Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem ser 
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
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efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
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 a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Exercício 2021, 
relativos ao PTRES 084621; Natureza da Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2021, 
no valor de R$ XX (XXXX). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os créditos e empenhos para a cobertura do que trata o 
parágrafo anterior serão indicados em instrumentos próprios, de acordo com o disposto no 
art. 30, § 1º, do Decreto nº 93.872/86 e art. 65, §8º, da Lei 8.666/1993 e informados 
mediante Termo de Apostilamento.  
 
CLÁUSULA  SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 São obrigações da Contratante: 
 
a) Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL; 
 
b) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do atesto da 
nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o 
recebimento da nota fiscal; 
 
c) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 
 
d) Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos 
(ANEXO I-B), bem como dos condutores; 
 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada; 

 
f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 São obrigações da Contratada : 
 
1) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Contrato, com 
as especificações do Edital nº XX/2021  e seus anexos e com os termos da proposta de 
preços; 
 
2) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a 
Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal; 
 
3) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 
 
4) Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da entrega dos dados 
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 
 
5) Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da 
contratada, não existindo qualquer relação financeira entre o TRE-AL e tais prestadores de 
serviços; 
 
6) Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à empresa, 
assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de tributos e 
taxas incidentes; 
 
7) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo 
TRE-AL; 
 
8) Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos 
automotivos, credenciadas e equipadas para aceitar transações com cartões eletrônicos 
ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas, no mínimo nas seguintes 
cidades: Arapiraca e Maceió; 
 
9) Realizar todos os procedimentos destinados à confecção de orçamentos e identificação 
de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas, elétricas e 
eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante; 
 
10) Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e pelo 
menos 03 (três) no município de Arapiraca; 
 
11) Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados; 
 
12) Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu uso 
correto, conforme solicitação da gestão; 
 
13) Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema; 
 
14) Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer 
comunicação entre as partes; 
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15) Designar um representante perante o TRE-AL para prestar esclarecimentos e atender 
às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 
 
16) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 
 
17) Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta 
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da entrega 
dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 
 
18) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 
 
19)    Aceitar e cumprir outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
20)  Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO I-B do edital, incluindo também os 
veículos por ventura requisitados pelo Tribunal, quando for o caso; 
 
21) Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes 
personalizados); 

22)  Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos de 
leitura e gravação de dados para cartão individual; 

23) Disponibilizar a informatização dos dados no momento da realização da manutenção, 
consubstanciados em relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais; 

24) Permitir à gestão do contrato, a realização através do sistema, de cotação em no 
mínimo três estabelecimentos credenciados, para fins de análise da vantajosidade do 
custo de cada intervenção; 

25) Permitir à gestão do contrato, efetuar negociações através do sistema com as 
empresas consultadas, objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, 
observando o princípio da economicidade; 

26) Permitir a emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, 
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados; 

27) Permitir a realização do serviço pretendido, somente após autorização da gestão do 
contrato; 

28) Disponibilizar sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento 
resultante da manutenção dos veículos, junto as oficinas; 

29) Disponibilizar acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada 
pela gestão do contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para aprovação 
de orçamento e recebimento dos serviços. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência do TRE/AL. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa 
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contado da 
data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Este contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por um 
período de até 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a  contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGARAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à  contratada 
juntamente a s multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 
a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de 
inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 

PARÁGRAFO QUARTO -  Poderão ainda ser aplicadas as seguintes penalidades: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Expedição de declaração 
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de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a  contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO TREZE -O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
  
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 
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O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por 
parte da contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula Oitava, por ato unilateral e escrito e sem que assista à 
contratada o direito a qualquer indenização. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos seguintes 
motivos: 
 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
 
b) atraso no início ou interrupção do fornecimento dos produtos/serviços regularmente 
solicitados; 
 
c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme  
advertências da  Administração; 
 
d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações e 
Contratos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite dos 
prejuízos causados ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas previstas. 
 
CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no 
parágrafo primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório 
referente ao Pregão nº XX/2021, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta 
no processo administrativo n° 0000063-86.2021.6.02.8000 (evento SEI nº XXXX).  
 
CLÁUSULA TREZE – DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
       

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as 
partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.  
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E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
                                        Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 
Pelo TRE/AL              
                          Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 
Pela Empresa                                    

                                                Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2021.
À AJ-DG,
Com minuta de edital alterada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 11/03/2021, às 17:40, 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
0865100 e o código CRC F2989FDB.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0000063-86.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                 Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR DESCONTO, correspondente 
à taxa de administração, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de 
cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas e aos veículos requisitados sob seu uso. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede 
especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à 
frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob 
seu uso. 

 
1.2. O valor estimado a ser gasto com peças e serviços, durante o 
período de vigência de 12 (doze) meses, é de R$ 66.913,00 (sessenta e seis mil e 
novecentos e treze reais) e R$ 33.435,00 (trinta e três mil e quatrocentos e trinta e cinco 
reais), respectivamente, totalizando R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e 
oito reais). 
 

1.2.1. Como a taxa de administração  foi estimada  pela Administração em 0% (zero 
por cento), fixando-se neste edital tal limite, o desconto ofertado corresponderá a 
taxa de administração. Assim, exemplificativamente, se o licitante vencer o certame 
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com o lance de 2% (dois por cento) de desconto, no contrato a taxa de administração 
será de 2% (dois por cento) negativa.  

1.2.2. O desconto ofertado neste licitação  não interferirá no valor total do contrato 
que será de R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e oito reais). 

 
2 – DA VIGÊNCIA  

 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 
 
2.2. O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por um 
período de até 60 (sessenta) meses. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham 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 
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situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 
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4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

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

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Percentual de desconto (corresponde à taxa de administração); 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I. 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto que 
corresponderá à taxa de administração. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do percentual de desconto do maior lance registrado, vedada a identificação 

do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o maior desconto, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
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observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar  

percentual de desconto inferior ao percentual de desconto estimado pela administração , 

ou que apresentar desconto manifestamente inexequível. 

8.3.1. O percentual de desconto, que corresponde à taxa de administração, foi 
estimado em 0% (zero por cento) que de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de descontos superiores. 

8.3.2.  Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou 

negativas, podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da 

proposta. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
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número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  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. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 
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9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a 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. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
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9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva.  

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
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período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do lote ofertado; 
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d) conter o preço total do lote. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 
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demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
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14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 

 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 

 
15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da 
Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, 
será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
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16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

17.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
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junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o 
valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

 
17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
17.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
17.4.5.   A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.  
 

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
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17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico. 

 
17.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1.  O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
18.2.  As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e deverão 
ser apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1 do Termo 
de Referência, além de especificar os valores por itens de contratação: as peças 
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fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de 
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do 
sistema de gerenciamento. 
 
18.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota 
fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
18.4.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
18.5.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.6  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
18.7  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
18.8.  Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem 
ser autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 
 
18.9. - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a 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 a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
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20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
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22.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO I-B – Discriminação ds Veículos atualmente pertencentes ao 
TRE/AL; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

22.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Minuta do edital alterada (0865269)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 177



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

24 

 

                        ANEXO I 
 

                           TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação por um período de 12 meses de empresa especializada para a 
prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, 
através da internet, com tecnologia de cartão eletrônico, pelo critério da menor taxa de 
administração, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

1.2. A manutenção veicular corresponde a manutenção corretiva e preventiva nas 
áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), elétrica e eletrônica; 
suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e cambagem; lanternagem, 
pintura, película, capotaria e vidraçaria, equipamentos auxiliares e demais sistemas que 
se fizerem necessários ao bom funcionamento dos veículos que compõem a frota do 
TRE-AL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação de uma empresa para Gestão de Manutenção de Veículos é 
essencial para que os mesmos estejam sempre em condições de realizar o transporte 
de pessoas e materiais necessários ao cumprimento dos trabalhos deste Regional, tanto 
nos diversos deslocamentos na região metropolitana com na eventualidade da 
realização de viagens ao interior ou a outros estados da federação, satisfazendo as 
expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o 
prolongamento da vida útil da frota. 
  

 Este contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema 
informatizado que possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, 
permitindo o controle da mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais acerca 
dos veículos, roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle 
orçamentário, evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da ocasião 
de viagens a lugares distantes do município sede. Cabe também ressaltar que a 
abertura de um certame licitatório pelo critério de menor taxa de administração é um 
fator de racionalização da aplicação dos recursos públicos. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO II. 

3.2. Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes 
personalizados); 

3.3. Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos 
de leitura e gravação de dados para cartão individual; 
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3.4. Informatização dos dados no momento da realização da manutenção, 
consubstanciado em relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais; 

3.5. Realização, mediante uso de sistema, de cotação em no mínimo três 
estabelecimentos credenciados, para fins de se aferir a vantajosidade do custo de cada 
intervenção; 

3.5.1. Possibilitar negociações mediante uso do sistema com as empresas 
consultadas, objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, observando o 
princípio da economicidade; 

3.5.2. Emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, 
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados; 

 
3.6 Permissão para se realizar o serviço pretendido somente após autorização da 
gestão do contrato; 

3.7. Sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento resultante 
da manutenção dos veículos, junto as oficinas; 

3.8. Acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada pela 
gestão do contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para 
aprovação de orçamento e recebimento dos serviços; 

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

3.10. O Bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da 
base operacional, mediante rotina/senha específica; 

3.11. O sistema deve permitir a troca periódica ou validação de senha pessoal; 

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

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

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

3.15. A discriminação da frota de veículos deste Tribunal encontra-se no ANEXO II deste 
projeto, a qual poderá sofrer acréscimo ou diminuição, acarretando alteração no 
consumo dos produtos e serviços para mais ou para menos; 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de 
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta 
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de preços; 

4.2. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar 
com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal; 

4.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 

4.4. Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega dos dados 
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 

4.5. Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada 
da contratada, não existindo qualquer relação financeira entre o TRE-AL e tais 
prestadores de serviços; 

4.6. Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à 
mesma, assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de 
tributos e taxas incidentes; 

4.7. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos 
pelo TRE-AL; 

4.8. Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos 
automotivos, credenciadas e equipadas para aceitar transações com cartões eletrônicos 
ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas no mínimo nas seguintes 
cidades: Arapiraca e Maceió; 

4.9. Realizar todos os procedimentos destinados à confecção de orçamentos e 
identificação de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas, 
elétricas e eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante; 

4.10. Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e 
pelo menos 03 (três) no município de Arapiraca; 

4.11. Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados; 

4.12. Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu 
uso correto, conforme solicitação da gestão; 

4.13. Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema; 

4.14. Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer 
comunicação entre as partes; 

4.15. Designar um representante perante o TRE-AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

4.17. Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta 
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da 
entrega dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 

4.18. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 

4.19. Aceitar outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
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8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

5. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

5.1. O valor da taxa de administração admitido para o pagamento da prestação dos 
serviços, incidirá sobre o montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços, 
através do sistema de gerenciamento da proponente; 

5.2. O percentual de Taxa de Administração, objeto deste Termo de Referência, é fixo e 
inalterável; 

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

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
6.1 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que 
será designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL; 

6.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do 
atesto da nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
após o recebimento da nota fiscal; 

6.3. Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

6.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos 
(ANEXO I-BI) bem como dos condutores; 

6.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado 
deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração do TRE-AL, em tempo hábil, para 
a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato; 

7.2. As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e deverão ser 
apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1, além de 
especificar os valores por itens de contratação: as peças fornecidas e os serviços 
prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de administração incidente 
sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do sistema de gerenciamento; 

7.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal/fatura, a 
mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não sendo 
computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de pagamento; 

7.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas; 

7.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 
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7.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à cada nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a 
cláusula acima; 

7.7. Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem ser 
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta, 
sob o regime de empreitada por preço global; 

8.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a compra de 
peças e fornecimento de serviços, somados ao valor da Taxa de Administração, 
conforme consta do item 8.8; 

8.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa de 
administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I; 

8.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição das peças e 
serviços; 

8.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas, 
podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da proposta; 

8.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e 
despesas incidentes sobre o serviço a ser executado; 

8.7. O contrato será firmado com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por 
um período de até 60 meses; 

8.8. A estimativa de recursos no período de vigência da contratação é: 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DURANTE 
12 MESES C/ O USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS 

Período Peças Serviços Total do período 

1º ao 12º mês R$ R$ R$ 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em  %) R$    

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$    

 

8.9. Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução dos 
serviços. Verificada qualquer irregularidade, o TRE-AL poderá suspender a sua execução 
ou recusar a aceitação dos mesmos, cabendo à contratada, arcar com as despesas até 
então realizadas ou com o ressarcimento dos valores pagos; 

8.10. As peças utilizadas nos serviços deverão ser novas e genuínas ou originais dos 
fabricantes dos veículos, vedada a utilização de peças usadas ou recondicionadas; 
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8.10.1. Entende-se por peça genuína toda aquela que é fabricada exclusivamente 
para uso na montagem dos veículos ou para a revenda nas concessionárias da 
marca; 

8.10.2. Entende-se por peça original toda aquela que atende as recomendações da 
montadora do veículo, mas que não possui a sua chancela; 

8.10.3. Os pneus fornecidos deverão atender as especificações constantes do 
manual do fabricante do veículo, devendo ser de qualidade idêntica àqueles que 
equipam os veículos novos, vendidos por cada fabricante; 

8.10.4. Os óleos lubrificantes, fluidos e filtros deverão atender as especificações 
constantes do manual do fabricante do veículo; 

8.11. O prazo de garantia dos serviços e peças fornecidos pelas prestadoras não 
poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, respeitadas as garantias fornecidas pelos 
fabricantes das peças; 

8.12. O TRE-AL poderá indicar e solicitar o credenciamento de novas oficinas, sempre 
que lhe for conveniente, para que outros prestadores possam atender suas demandas, 
sem que essas solicitações restrinjam-se às localidades enumeradas no subitem 4.8; 

8.12.1. A Contratada deverá analisar e responder as solicitações mencionadas no 
subitem 8.12 no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis; 

8.12.1.1. A Contratada poderá, no mesmo prazo, mediante justificativa, negar o 
credenciamento solicitado. 

8.13. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar à 
SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.8, cabendo a essa 
unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da 
administração pública. 

Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021. 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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ANEXO I-A 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 
ITEM ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gestão de manutenção de veículos, com a utilização de cartões 
magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/AL. 

Taxa de 
Administração (A) 

 
x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais) 

    Valor base (B) R$ 100.348,00 
VALOR DA 
PROPOSTA 

 
R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x B) + B) ) 

 
 

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados observando-se a fórmula acima, onde a 
variável será sempre a taxa de administração proposta. 

 

O valor base (B) R$ 100.348,00 corresponde à estimativa de gasto para a aquisição de 
peças e serviços, conforme item 8.8 do Termo de Referência.  
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ANEXO I-B 

 
               DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS ATUALMENTE PERTENCENTES AO TRE-AL 

 
ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB PLACA COMBUSTÍVEL 
01 GM / Cruze LT Preta 2013 ORI 7195 Gasolina/Álcool 

02 VW / Gol Branca 2011 NMG 2564 Gasolina/Álcool 

03 VW / Gol Branca 2011 NMG 2544 Gasolina/Álcool 

04 VW / Gol Branca 2011 NMG 2274 Gasolina/Álcool 

05  VW/ Gol Branca   2014/2015 ORE 2272     Gasolina/Álcool 

06 VW/ Gol Branca 2014/2015 ORE 2992 Gasolina/Álcool 

07 VW/ Gol Branca 2014/2015 ORE 2982 Gasolina/Álcool 

08 Citroen / Jumper M33M 23S Branca 2010/2011 NME 3489 Diesel 
09 L 200 Triton Cabine Dupla 3.2 Preta 2013 ORI  3539 Diesel 
10 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0340 Gasolina/Álcool 
11 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 1777 Gasolina/Álcool 
12 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0350  
13 FORD / Cargo 1319 Branca 2015/2016 QLB 3471 Diesel 
14 AGRALE / 10.000 Branca 2013 OHC 1923 Diesel 
15 IVECO / Daily 55C17 Branca 2012/2013 ORE 7431 Diesel 
16 FORD / Transit Van Furgão 2.2 Branca 2013 ORK 7700 Diesel 
17 VW/Eurobus Especialmc. Micro Ônibus Fechada Branca 2014 OXN 8228 Diesel  
18 Honda / CG 125 Preta 2010 NMN 8137 Gasolina 
19 VAN MICRO-ÔNIBUS RENAULT MASTER Preta 2018/2019 QLF 0022 Gasolina 
20 CITROEN C4 Lounge Shine Aut. Preta 2018 QLD 2332 Gasolina 
21 FIAT – Fiorino Baú 1.4                Branca 2015/2016 QLD 0960                Gasolina 
22 CIVIC EX CVT AUT               Preta 2020 RGS 4E29                 Gasolina 
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Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros  

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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                                                          ANEXO II 

                                                          PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 
 

MINUTA  
 

        CONTRATO Nº XX/2021 
      Processo nº 0000063-86.2021.6.02.8000 

 
Contrato de prestação de serviços de gestão de 
manutenção de veículos, que entre si celebram a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa ______________. 

 
  Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, a 
União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na 
..................., nº ..............., bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  nº 
..................., daqui por diante denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) 
.................., residente e domiciliado na ..............., nº ........., bairro ........., nesta, portador 
da CI sob nº .............., inscrito no CPF/MF sob nº ................., resolvem celebrar o presente 
contrato de prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos  com fulcro na Lei 
n°. 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da internet, com tecnologia de 
cartão eletrônico para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
e aos veículos requisitados sob seu uso. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  A manutenção veicular sobredita corresponde à manutenção 
corretiva e preventiva nas áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), 
elétrica e eletrônica; suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e 
cambagem; lanternagem, pintura, película, capotaria e vidraçaria, equipamentos 
auxiliares e demais sistemas que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos 
veículos que compõem a frota do TRE-AL. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
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Os serviços objeto do presente contrato serão prestados pela contratada, na 

medida da necessidade do CONTRATANTE, no decorrer da vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços serão disponibilizados a partir da assinatura deste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E  DA 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
 O valor global estimado para o presente contrato é de R$ 100.348,00 (cento mil 
e trezentos e quarenta e oito reais).   
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da taxa de administração  é de  xx%, incidirá sobre o 
montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços, através do sistema de 
gerenciamento da proponente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O percentual de Taxa de Administração é fixo e inalterável. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e 
deverão ser apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1 do 
Termo de Referência, além de especificar os valores por itens de contratação: as peças 
fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de 
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do 
sistema de gerenciamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota 
fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
PARÁGRAFO DEZ – Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem ser 
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
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efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
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 a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Exercício 2021, 
relativos ao PTRES 084621; Natureza da Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2021, 
no valor de R$ XX (XXXX). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os créditos e empenhos para a cobertura do que trata o 
parágrafo anterior serão indicados em instrumentos próprios, de acordo com o disposto no 
art. 30, § 1º, do Decreto nº 93.872/86 e art. 65, §8º, da Lei 8.666/1993 e informados 
mediante Termo de Apostilamento.  
 
CLÁUSULA  SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 São obrigações da Contratante: 
 
a) Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL; 
 
b) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do atesto da 
nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o 
recebimento da nota fiscal; 
 
c) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 
 
d) Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos 
(ANEXO I-B), bem como dos condutores; 
 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada; 

 
f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 São obrigações da Contratada : 
 
1) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Contrato, com 
as especificações do Edital nº XX/2021  e seus anexos e com os termos da proposta de 
preços; 
 
2) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a 
Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal; 
 
3) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 
 
4) Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega dos dados 
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 
 
5) Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da 
contratada, não existindo qualquer relação financeira entre o TRE-AL e tais prestadores de 
serviços; 
 
6) Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à empresa, 
assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de tributos e 
taxas incidentes; 
 
7) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo 
TRE-AL; 
 
8) Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos 
automotivos, credenciadas e equipadas para aceitar transações com cartões eletrônicos 
ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas, no mínimo nas seguintes 
cidades: Arapiraca e Maceió; 
 
9) Realizar todos os procedimentos destinados à confecção de orçamentos e identificação 
de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas, elétricas e 
eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante; 
 
10) Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e pelo 
menos 03 (três) no município de Arapiraca; 
 
11) Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados; 
 
12) Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu uso 
correto, conforme solicitação da gestão; 
 
13) Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema; 
 
14) Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer 
comunicação entre as partes; 
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15) Designar um representante perante o TRE-AL para prestar esclarecimentos e atender 
às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 
 
16) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 
 
17) Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta 
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da entrega 
dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 
 
18) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 
 
19)    Aceitar e cumprir outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
20)  Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO I-B do edital, incluindo também os 
veículos por ventura requisitados pelo Tribunal, quando for o caso; 
 
21) Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes 
personalizados); 

22)  Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos de 
leitura e gravação de dados para cartão individual; 

23) Disponibilizar a informatização dos dados no momento da realização da manutenção, 
consubstanciados em relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais; 

24) Permitir à gestão do contrato, a realização através do sistema, de cotação em no 
mínimo três estabelecimentos credenciados, para fins de análise da vantajosidade do 
custo de cada intervenção; 

25) Permitir à gestão do contrato, efetuar negociações através do sistema com as 
empresas consultadas, objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, 
observando o princípio da economicidade; 

26) Permitir a emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, 
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados; 

27) Permitir a realização do serviço pretendido, somente após autorização da gestão do 
contrato; 

28) Disponibilizar sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento 
resultante da manutenção dos veículos, junto as oficinas; 

29) Disponibilizar acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada 
pela gestão do contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para aprovação 
de orçamento e recebimento dos serviços. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência do TRE/AL. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa 
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contado da 
data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Este contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por um 
período de até 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a  contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGARAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à  contratada 
juntamente a s multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 
a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de 
inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 

PARÁGRAFO QUARTO -  Poderão ainda ser aplicadas as seguintes penalidades: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Expedição de declaração 
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de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a  contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO TREZE -O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
  
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 
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O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por 
parte da contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula Oitava, por ato unilateral e escrito e sem que assista à 
contratada o direito a qualquer indenização. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos seguintes 
motivos: 
 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
 
b) atraso no início ou interrupção do fornecimento dos produtos/serviços regularmente 
solicitados; 
 
c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme  
advertências da  Administração; 
 
d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações e 
Contratos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite dos 
prejuízos causados ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas previstas. 
 
CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no 
parágrafo primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório 
referente ao Pregão nº XX/2021, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta 
no processo administrativo n° 0000063-86.2021.6.02.8000 (evento SEI nº XXXX).  
 
CLÁUSULA TREZE – DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
       

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as 
partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.  
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E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
                                        Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 
Pelo TRE/AL              
                          Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 
Pela Empresa                                    

                                                Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2021.
À AJ-DG,
Com minuta ajustada de edital em que foram

alterados os itens 1.2.1 e 1.2.2 do edital e o item 4 da claúsula
sétima da minuta do contrato.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 12/03/2021, às 08:50, 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
0865270 e o código CRC C0641DE5.

0000063-86.2021.6.02.8000 0865270v1
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PROCESSO : 0000063-86.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

 

Parecer nº 261 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão,

na forma eletrônica, visando à contratação de empresa
especializada para a prestação de serviço de gestão de
manutenção de veículos, em rede especializada, através da
Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à
frota de veículos deste Tribunal e de veículos requisitados sob
seu uso, conforme termo de referência ajustado (0853639),
cuja primeira versão foi pela Secretaria de
Administração (0846041), restando ratificá-la. 

 
2. DO PROCEDIMENTO

O valor estimado a ser gasto com peças e serviços,
durante o período de vigência de 12 (doze) meses, é de R$
66.913,00 (sessenta e seis mil e novecentos e treze reais) e R$
33.435,00 (trinta e três mil e quatrocentos e trinta e cinco
reais), respectivamente, totalizando R$ 100.348,00 (cento mil
e trezentos e quarenta e oito reais). Além do valor estimado
para peças e serviços comporão o valor do lance e da
contratação, a taxa de administração.

Os  autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,
para a devida pesquisa de preços (0845030), que, por meio
do Relatório Banco de Preços (0845029), estimou uma taxa de
administração de 0,00% (zero) para a contratação.

Foi informado nos autos que a presente
despesa está prevista na PLOA 2021, Anexo (doc. 0752534) do
PA 0010621-88.2019.6.02.8000.

No evento 0848072, tem-se a primeira minuta do
edital, elaborada pela SLC/COMAP, com considerações
diversas no encaminhamento (0848074), especialmente no
que se refere à divulgação dos preços orçados pela
administração, ancorado no entendimento do TCU. A SAD
ratificou as inclusões que a SLC fez no Termo de Referência,
como se vê do documento 0851267.

Assim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na forma  ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação
de serviços especializados de gestão de manutenção de
veículos, em rede especializada, através da Internet, com
tecnologia de cartão eletrônico.

Após análise dos autos, esta unidade emitiu o
Despacho AJ-DG (0851664), levantando algumas questões
práticas, tendo em vista aquisição semelhante  engendrada
nos autos do PA 3665/2015, por meio do PE 29/2015.

De volta à SEIC, aquela unidade confirmou a
estimativa realizada anteriormente, sugerindo a realização de
licitação na modalidade Pregão, na forma  Eletrônica, critério
menor taxa, com fundamento na Lei n.º10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº10.024/2019, sem restrição de
participação a micro e pequenas empresas, tendo-se em vista
o perfil majoritário dos fornecedores identificados. 
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Tais apontamentos resultaram numa segunda
versão do Termo de Referência (0853639), ainda pendente de
ratificação por parte da SAD, e na alteração  da minuta do
edital, especialmente no que concerne ao tipo de licitação
(0865269)

Retornam os autos a esta Assessoria Jurídica, para
análise da minuta de edital de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MAIOR DESCONTO, correspondente à taxa de administração,
objetivando a contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em
rede especializada, através da Internet, com tecnologia de
cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e aos veículos requisitados sob
seu uso.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 10.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 102.024/2019, quais
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sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
4. DA MINUTA CONTRATUAL

 
A minuta contratual ora analisada (0865269) atende

às prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93,
trazendo os elementos necessários para o caso presente,
quais sejam: a legislação aplicável, o objeto e seus elementos
característicos, o regime de execução, o preço e as condições
de pagamento, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a
indicação da classificação funcional programática, os direitos
e as obrigações das partes, a vigência, as sanções cabíveis e
os valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 78 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas. 

 

5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a
aquisição pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? SIM 0843612

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0853639

Parecer 261 (0865273)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 200



4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão contratados? SIM IDEM

5 O Termo de Referência contém justificativa para
enquadramento do objeto como bem e/ou serviço comum?

SIM

 IDEM

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

7 O Termo de Referência contém justificativa para prévia
seleção de marcas e/ou especificações? N/A  

8 O Termo de Referência contém justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do processo de licitação? N/A  

9 O Termo de Referência contém justificativa para o
agrupamento de itens? N/A  

10 O Termo de Referência contém justificativa para a exigência
de atestados de capacidade técnica? NÃO  

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

N/A  

12 O Termo de Referência prevê regras claras para a
apresentação de atestados de capacidade técnica? N/A  

13

As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente
justificadas em face da natureza e da complexidade do
objeto? Foram fixadas em percentuais razoáveis e
justificados?

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a
necessidade de apresentação de atestados independentes
para cada capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

15 O Termo de Referência contém justificativa para vistoria e/ou
visita técnica? N/A  

16
O Termo de Referência contém justificativa para as limitações
de tempo, época e/ou de locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17 O Termo de Referência contém justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada? N/A  

18
O Termo de Referência contém justificativa para contratação
de serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de
obra residente)?

N/A  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam
ser causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? N/A  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM

0846041

Falta a
ratificação
da 2º
versão

PESQUISA DE PREÇOS
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24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?
 

SIM

 

0845030

0863758

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos
de acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

X IDEM

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM 0845029

27
A Seção de Compras analisou os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM
 

 

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do art.
34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não implique
em vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva
de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

NÃO 0865269

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

SIM 0848074

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e
de saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

NÃO  

31

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%, relativamente ao objeto
da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

NÃO  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da licitação?

SIM  

34
A minuta do edital contempla anexos com orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de
todos os custos unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

N/A  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de
Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da forma de
apresentação de lances, dos critérios de julgamento,
classificação e aceitação das propostas?

SIM  

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação? SIM 0865269

38
As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM  
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39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o
valor a ser contratado? SIM  

40 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios
de habilitação econômico-financeira? SIM  

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

SIM 0865269

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição dos prazos e modos para fornecimento de
bens e/ou prestação dos serviços?

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das obrigações atribuídas ao contratante e
à fornecedora?

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém obrigação à fornecedora de manter as condições de
habilitação durante a execução do contrato?

SIM  

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das sanções administrativas aplicáveis às
fornecedoras que incorrerem em inadimplemento?

SIM

  

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém norma estabelecendo, para a fornecedora obrigação
de prestar garantia de execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a despesa).

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece, quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM  

50 A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? N/A  

51 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM  

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para
a fornecedora, a obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
 N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

55
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no
art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

SIM  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

Consta a autorização da autoridade competente para a
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57
abertura da fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º, V, do
Decreto 10.024/2019

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 8º, XIII, a, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, art. 8º, VI, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

60
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação
no DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

SIM 0843612

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 
6. CONCLUSÃO

 

Dessarte, esta AJ-DG aprova, nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital de licitação
(0865269) na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo
MAIOR DESCONTO, objetivando a contratação de empresa
especializada para a prestação de serviço de gestão de
manutenção de veículos, em rede especializada, através da
Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à
frota de veículos deste Regional e de veículos requisitados
sob seu uso, tudo de acordo com a requisição promovida pela
Secretaria de Administração.

Frise-se a necessidade de o titular da SAD ratificar
a última versão do Termo de Referência. 

Ao ensejo, recomenda-se aguardar a
correspondente confirmação da reserva de crédito.

 
À consideração superior.
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 12/03/2021, às 10:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 12/03/2021, às 10:37, 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
0865273 e o código CRC 55A75174.

0000063-86.2021.6.02.8000 0865273v12
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DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2021.
À Secretaria de Administração para as providências

de sua competência, nos termos das recomendações
constantes no final do Parecer 261/2021, da Assessoria
Jurídica dsta Diretoria-Geral (0865273).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/03/2021, às 13:20, 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
0865564 e o código CRC 9ECD3D48.

0000063-86.2021.6.02.8000 0865564v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2021.
Em atenção ao Despacho GDG 0865716, que se

reporta ao Parecer 261, da AJ-DG (doc. 0865273), assinalo que
a nstrução complementar levou em conta o texto reformulado
do Termo de Referência, a saber, a versão de evento 0853639,
portanto apta à constituir o anexo ao instrumento
convocatório, conforme consta da minuta aprovada
(doc. 0865269).

Nesse contexto, tenho por aprovado o Termo de
Referência, em sua versão revisada.

Quanto ao aspecto orçamentário, remeto os autos à
COFIN, na forma recomendada pela AJ-DG, no referido
Parecer, ao empo em que consulto a SAPEV, Unidade
demandante, para que informe se a despesa ou parte dela
pode serenquadrada no caráter inadiável de que trata o inciso
V do art. 65, da Lei nº 14.116/2020 (LDO 2021), para efeito de
inclusão no pedido de duodécimo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/03/2021, às 16:55, 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
0865716 e o código CRC E556C62F.

0000063-86.2021.6.02.8000 0865716v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0865716).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/03/2021, às 16:59, 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
0865723 e o código CRC 9376A38C.

0000063-86.2021.6.02.8000 0865723v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2021.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Respondendo aos termos da consulta dirigida a esta

unidade SAPEV, evento 0865716, informo que o objeto da
contratação  perseguido nestes autos, traduz
despesa  "inadiável", à luz do que preceitua o art. 65,V, da Lei
14.116/2020 (LDO 2021), vez que a frota de veículos deste
Regional encontra-se há cerca de 03 (três) anos sem contrato
de manutenção, portanto, exposta à mora nas manutenções
 periódicas e/ou emergencias, fato petencializador de acúmulo
de problemas e risco de acidentes.

Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 15/03/2021, às 14:37, 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
0866001 e o código CRC 6A37305C.

0000063-86.2021.6.02.8000 0866001v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2021.
À SGO para, à vista do Despacho SAPEV 0866001,

incluir na programação do pedido de duodécimo, o valor
necessário a assegurar as manutenções programadas para o
exercício porém de caráter urgente e inadiável, ou seja,
reclamadas para que sejam executadas tão logo concluído o
certame, como forma de viabilizar a abertura da pertinente
licitação.

Como se trata de um valor maior, deverão ser
avaliados possíveis saldos de pedidos anteriores porventura
não considerados para efeito de compor a liberação dos
créditos nos meses passados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/03/2021, às 22:34, 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
0866370 e o código CRC 97880415.

0000063-86.2021.6.02.8000 0866370v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2021.
 
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
1. Possuímos nos saldos de duodécimo

orçamentário de materiais e serviços (respectivamente)
programados para manutenção veicular em 2021 os seguintes:

 
 

  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  15/03/21  08:56                                      USUARIO : ESMERALDO      
                                                       PAGINA  :      1         
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  POSICAO         : MARCO           - ABERTO                                    
  CONTA CONTABIL  : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL                              
                                                                                
    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$

    N 1 167674 0100000000 339030   070277 ADM MANVEI                  5.577,00 C -

    N 1 167674 0100000000 339039   070277 ADM MANVEI                  5.456,90 C

  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL
PF12=RETORNA  

 
2. Contudo, lembramos que estes valores também

concorrem as demais despesas com os veículos, como seguros
e taxas. Desse modo, sugerimos avaliação superior e da área
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gestora se será possível desde já, levando em conta todos os
tipos de gastos concorrentes, a contratação desta manutenção
em regime de execução de duodécimos, bem como levando em
conta sua natureza eminentimente estimativa.

 
3. Por ora, entendemos, smj,  não ser possível

identificar saldos de pedidos anteriores como sobras devido à
intensa e pouco previsível dinâmica de utilização de
duodécimos.

 
4. A próxima programação de solicitação de

execução orçamentária provisória será no começo de abril
deste ano, quando será possível, caso a Lei Orçamentária
ainda não esteja aprovada, solicitar o montante do recursos
estimados para esta contratação.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 16/03/2021, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 16/03/2021, às 16:15, 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
0866707 e o código CRC 8972039A.

0000063-86.2021.6.02.8000 0866707v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2021.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0866370), encaminho

manifestaçaõ da SGO (0866707) para ciência e deliberaçaõ.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/03/2021, às 07:35, 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
0867024 e o código CRC F87142A7.

0000063-86.2021.6.02.8000 0867024v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2021.
Devolvo os autos à COFIN, para consultar a área

técnica da SOF/TSE acerca da possibilidade de se antecipar o
valor do duodécimo correspondente à despesa em tela,
considerando que não pedimos a totalidade do que nos era
disponível nos meses anteriores e a natureza urgente da
demanda.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/03/2021, às 12:47, 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
0867247 e o código CRC 19C4F1EE.

0000063-86.2021.6.02.8000 0867247v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0867247),

em caráter de urgência, visto a proximidade do pedido do
duodécimo de abril/2021.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/03/2021, às 17:01, 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
0867586 e o código CRC 30DD14BE.

0000063-86.2021.6.02.8000 0867586v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Devolvemos os autos a pedido.
 
Respeitosamente.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 24/03/2021, às 21:00, 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
0870281 e o código CRC 8FD3352F.

0000063-86.2021.6.02.8000 0870281v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2021.
À SAD (c/c p SGO),
 
Sr. Secretário,
 
As determinações constantes nos despachos GSAD

(0866370) e (0867247) decorrem da necessidade de
atendimento ao Parecer AJ-DG nº 261 (0865273) que
condiciona a evolução do certame licitatório à respectiva
reserva de crédito.

 
A meu ver, há um equívoco técnico, pois a

sistemática de duodécimo está aqui sendo utilizada como
alternativa para instrução de um certame licitatório o que não
condiz com a exegese do artigo 65, inciso V da Lei 14.116/20.
Preceitua o caput do artigo 65, "in verbis" :

"Art. 65. Na hipótese de a Lei Orçamentária de
2021 não ser publicada até 31 de dezembro de
2020, a programação constante do Projeto de
Lei Orçamentária de 2021 poderá ser
executada para o atendimento de:
....
V - outras despesas correntes de caráter
inadiável, até o limite de um doze avos do
valor previsto para cada órgão no Projeto de
Lei Orçamentária de 2021, multiplicado pelo
número de meses total ou parcialmente
decorridos até a data de publicação da
respectiva Lei"
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O termo em destaque é necessário ! Não se executa
uma despesa sem contrato, ou instrumento que faça a vez de
contrato. A execução é posterior  à contratação, onde há a
respectiva emissão da nota de empenho. Esse sim, emitido na
sistemática de duodécimo.

 
O que se pretende nesses autos é a comprovação da

reserva que nada tem haver com a sistemática de duodécimos.
 
Ainda, por ser uma execução extraordinária,

apenas àquelas despesas de caráter inadiáveis devem
ser executadas pela sistemática do duodécimo. Não por
menos as aquisições de bens permanentes (investimentos) não
entram nessa regra de duodécimo.

 
Portanto, com a máxima vênia, sugiro que os

argumentos técnicos aqui propalados sejam submetidos à AJ-
DG posto ,que, em nosso entendimento,  a simples
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ORÇAMENTÁRIA seria
suficiente para a deflagração do processo licitátório, no que
concerne ao aspecto meramente orçamentário. Entendimento
diverso, nos forçaria a aguardar a aprovação final do
Orçamento com consequências drásticas no gerenciamento
das contratações.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/03/2021, às 22:01, 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
0870848 e o código CRC 73006D19.
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DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2021.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0865716, ao

Despacho SAPEV 0866001, ao Despacho GSAD 0866370 e, em
especial, ao Despacho COFIN 0870848, para submeter os
presentes autos à nova análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/03/2021, às 22:16, 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
0870859 e o código CRC 2E2B0BFE.
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PROCESSO : 0000063-86.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. LEI ORÇAMENTÁRIA.

 

Parecer nº 310 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
 
De volta a esta AJ-DG os presentes autos,  após a

análise desta Unidade, conforme Parecer nº 261 (0865273),
cuja conclusão é a que segue:

 

"Dessarte, esta AJ-DG aprova, nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº
8.666/93, em face de sua regularidade jurídica,
a minuta do edital de licitação (0865269) na
modalidade pregão, na forma eletrônica, do
tipo MAIOR DESCONTO, objetivando a
contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço de gestão de manutenção
de veículos, em rede especializada, através da
Internet, com tecnologia de cartão eletrônico,
para atender à frota de veículos deste
Regional e de veículos requisitados sob seu
uso, tudo de acordo com a requisição
promovida pela Secretaria de Administração.
Frise-se a necessidade de o titular da SAD
ratificar a última versão do Termo de
Referência. 
Ao ensejo, recomenda-se aguardar a
correspondente confirmação da reserva de
crédito."
 

Quanto a tal aspecto orçamentário, o Senhor
Coordenador de Orçamento e Finanças argumentou
(0870848):

 
"As determinações constantes nos despachos
GSAD (0866370) e (0867247) decorrem da
necessidade de atendimento ao Parecer AJ-DG
nº 261 (0865273) que condiciona a evolução
do certame licitatório à respectiva reserva de
crédito.
 
A meu ver, há um equívoco técnico, pois a
sistemática de duodécimo está aqui sendo
utilizada como alternativa para instrução de
um certame licitatório o que não condiz com a
exegese do artigo 65, inciso V da Lei
14.116/20. Preceitua o caput do artigo 65, "in
verbis" :
 
"Art. 65. Na hipótese de a Lei Orçamentária de
2021 não ser publicada até 31 de dezembro de
2020, a programação constante do Projeto de
Lei Orçamentária de 2021 poderá
ser executada para o atendimento de:
(....)
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V - outras despesas correntes de caráter
inadiável, até o limite de um doze avos do
valor previsto para cada órgão no Projeto de
Lei Orçamentária de 2021, multiplicado pelo
número de meses total ou parcialmente
decorridos até a data de publicação da
respectiva Lei"
 
O termo em destaque é necessário! Não se
executa uma despesa sem contrato, ou
instrumento que faça a vez de contrato. A
execução é posterior  à contratação, onde há a
respectiva emissão da nota de empenho. Esse
sim, emitido na sistemática de duodécimo.
 
O que se pretende nesses autos é a
comprovação da reserva que nada tem haver
com a sistemática de duodécimos.
 
Ainda, por ser uma execução extraordinária,
apenas àquelas despesas de caráter
inadiáveis devem ser executadas pela
sistemática do duodécimo. Não por menos
as aquisições de bens permanentes
(investimentos) não entram nessa regra de
duodécimo.
 
Portanto, com a máxima vênia, sugiro que os
argumentos técnicos aqui propalados sejam
submetidos à AJ-DG posto que, em nosso
entendimento,  a simples DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE ORÇAMENTÁRIA seria
suficiente para a deflagração do processo
licitatório, no que concerne ao aspecto
meramente orçamentário. Entendimento
diverso, nos forçaria a aguardar a aprovação
final do Orçamento com consequências
drásticas no gerenciamento das contratações."
 

Com essas ponderações, o Senhor Secretário de
Administração encaminhou os presentes autos a esta
Assessoria Jurídica.

De plano, deve-se ressaltar não haver consenso na
doutrina e na jurisprudência acerca do tema disponibilidade
orçamentária como requisito para instauração de licitação.

De toda sorte, e com as vênias a entendimentos
diversos, parece consultar a prudência seguir a orientação
mais conservadora.

Assim,  somente a indicação de previsão de
recursos orçamentários constantes na proposta orçamentária
contemplada no Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA,
antes de sua aprovação em lei, como ora ocorre, não parece
ser bastante e suficiente para emissão de declaração de
existência de créditos orçamentários com vista à deflagração
de licitação para aquisição de bens ou contratação de obras e
serviços. 

 Senão vejamos.
 O artigo 7º, § 2º, inciso III, da Lei  nº 8.666/93,

dispõe que a Administração Pública, por ocasião da
instauração do processo licitatório, tem o dever de indicar os
recursos orçamentários correspondentes para fazer face às
futuras despesas, verbis:

 

Art. 7º As licitações para a execução de obras
e para a prestação de serviços obedecerão ao
disposto neste artigo e, em particular, à
seguinte sequência:
(...)
§ 2º As obras e os serviços somente poderão
ser licitados quando:
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(...)
 III – houver previsão de recursos
orçamentários que assegurem o pagamento
das obrigações decorrentes de obras ou
serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;
(...)
§ 6º A infringência do disposto neste artigo
implica a nulidade dos atos ou contratos
realizados e a responsabilidade de quem lhes
tenha dado causa

 

 Mas, há mais, na mesma Lei.
 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a
adequada caracterização de seu objeto e
indicação dos recursos orçamentários
para seu pagamento, sob pena de nulidade
do ato e responsabilidade de quem lhe tiver
dado causa.
(...)
Art. 38. O procedimento da licitação será
iniciado com a abertura de processo
administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a
autorização respectiva, a indicação sucinta de
seu objeto e do recurso próprio para a
despesa. 
 

Registre-se que tais exigências têm assento na
Carta Magna,  cujo artigo 167, incisos I e II, veda o início de
programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária e a
realização de despesa ou a assunção de obrigações diretas
que excedam os créditos orçamentários ou adicionais
previstos.

Neste ponto, ressaltem-se as conhecidas exceções: 
a execução de despesas obrigatórias permitidas pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO em vigor nos casos em que
não houve, ainda, a aprovação e sanção da Lei Orçamentária
Anual – LOA e as  licitações processadas pelo Sistema de
Registro de Preços.  

 
De relevo gizar que a doutrina não é unânime

nesse norte. Cite-se o administrativista  Jessé Torres Pereira
Júnior:

 
 “A solução de vincular também a licitação à
previsão das respectivas verbas no orçamento
não escapará, contudo, de reparos. É que se
tornou habitual, na Administração Pública
brasileira, a ocorrência de hiato, ao início do
exercício financeiro, entre a necessidade de
contratar e a falta de orçamento aprovado.
Tem sido comum (...) a Administração ficar
sem orçamento nos meses de janeiro e
fevereiro, na expectativa de sua aprovação
pelo Poder Legislativo. À falta de orçamento,
não há verba a empenhar; sem empenho prévio
da despesa correspondente, inviabiliza-se a
contratação. Logo, a exigência da Lei nº
8.666/93 impedirá que se ganhe tempo com a
realização da licitação enquanto se aguarda a
aprovação do orçamento. (...) Ainda que se
considere uma anomalia que a Administração
quede-se sem orçamento nos primeiros meses
de cada exercício anual, o fato é que esta se
tem repetido, quase que se constituindo em
regra geral. Para enfrentá-la, o administrador
não poderá esperar. Deve indicar, nos autos de
cada processo licitatório, o elemento que
responderia pela eventual futura despesa de
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acordo com a dotação estimada na proposta
orçamentária remetida ao Legislativo. E
determinar que o valor estimado do objeto em
licitação seja anotado a título de
compromissamento ou pré-empenho,
deflagrando o torneio”
(in Comentários à Lei das Licitações e
Contratações da Administração Pública, 8ª
Edição, Renovar, 2009, pág. 138/139)
 

Por outro lado,  o não menos renomado autor Joel
de Menezes Niebuhr leciona:

 
"Com o orçamento estimado em mãos, a
Administração deve realizar a previsão
orçamentária. A propósito, a exigência de
previsão orçamentária decorre da Lei nº
8.666/93, mais precisamente do inciso III do §
2º do seu art. 7º, cujo texto revela que “as
obras e os serviços somente poderão ser
licitados quando: houver previsão de recursos
orçamentários que assegurem o pagamento
das obrigações decorrentes de obras ou
serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma”.
Nos casos de obras e serviços que se
estendam por mais de um exercício, é
necessário, de acordo com o inciso IV do § 2º,
do mesmo art. 7º, que “o produto dela
esperado estiver contemplado nas metas
estabelecidas no Plano Plurianual de que trata
o art. 165 da Constituição Federal”. Também o
caput do art. 14 da Lei nº 8.666/93 determina
que “nenhuma compra será feita sem a
adequada caracterização de seu objeto e
indicação dos recursos orçamentários para seu
pagamento”.
A exigência de indicação dos recursos
orçamentários visa a evitar que contratos
sejam celebrados sem que a Administração
disponha, no seu orçamento, da previsão do
montante necessário par realizar os
respectivos pagamentos. Quer-se evitar
contratações aventureiras e o inadimplemento
da Administração.
Note-se que o disposto não exige a disposição
de recursos antes da licitação ou mesmo antes
da celebração do contrato. O dispositivo exige
apenas que se disponha dos recursos no
exercício financeiro correspondente ao
contrato, isto é, que haja previsão dos
recursos na respectiva lei orçamentária.
Cumpre insistir – porque deveras frequente é
a confusão – que a Administração não precisa
dispor, à época da licitação, do montante
necessário para arcar com o contrato; ela
precisa apenas indicar que há previsões no
orçamento para realizar os pagamentos
futuros. A propósito do assunto, o § 3º do art.
7º da Lei nº 8.666/93 enuncia que “é vedado
incluir no objeto da licitação a obtenção de
recursos financeiros para sua execução,
qualquer que seja a sua origem, exceto nos
casos de empreendimentos executados e
explorados sob o regime de concessão, nos
termos da legislação específica”. Ora, se a
Administração, antes de lançar a licitação,
deve fazer a previsão de recursos
orçamentários, por força lógica o objeto dela
não pode abranger a obtenção de recursos
financeiros. Repita-se que os recursos devem
ser reservados previamente, antes da
licitação, nunca após ou mesmo durante o seu
processamento.  
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(in Licitação pública e contrato administrativo.
4ª Edição. Belo Horizonte. Editora Fórum,
2015. Pág. 304.)
 

Em fundamentado estudo,  a Procuradora Federal
Caroline Marinho Boaventura Santos preconiza:

 
 "...a lei, ao exigir a previsão ou indicação dos
recursos orçamentários no instante mesmo em
que se procede à abertura da licitação, não
pode se contentar com a mera expectativa de
futuros recursos orçamentários. Vale dizer:
não basta a inclusão, em projeto de lei
orçamentária, de recursos que venham a
socorrer, possivelmente, a despesa que o
administrador tem em vista. Quando da
deflagração da licitação, ao revés, a previsão
dos recursos orçamentários já deve constar da
Lei Orçamentária Anual(LOA) em vigor,
relativa ao exercício financeiro em curso”. 
 
(Santos, Caroline Marinho Boaventura. Da
necessidade de efetiva previsão de recursos na
lei orçamentária anual em vigor no exercício
financeiro para deflagrar licitações públicas.
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,da-
necessidade-deefetiva-previsao-de-recursos-na-
lei-orcamentaria-anual-em-vigor-no-exercicio-
financeiro-para,506 42.html.)
 

 Frise-se que a jurisprudência majoritária  atual no
Tribunal de Contas da União sinaliza para a  irregularidade na
deflagração de licitações sem a previsão, na lei orçamentária
anual vigente, dos recursos suficientes para fazer face às
despesas pretendidas, conforme se verifica dos seguintes
julgados:

 

9.3. determinar ao Município de Itanhangá/MT
que não deflagre procedimentos licitatórios
sem que haja previsão de recursos
orçamentários que assegurem o pagamento de
obrigações decorrentes de obras ou serviços
custeados com recursos públicos federais, em
observância ao que prescreve o art. 7º, § 2º,
inciso III, da Lei n.º 8.666/93;
(Acórdão nº 1976/2010 – TCU – Plenário.
Relator: Ministro Benjamin Zymler).
 
(...)
 
 O comando contido no inciso III do § 2º do art.
7º da Lei nº 8.666/1993 impõe a previsão de
recursos orçamentários para fazer frente às
despesas com a execução do objeto licitado a
serem incorridas no exercício financeiro em
curso. Caso sua execução se estenda aos
exercícios subsequentes, faz-se necessária a
previsão das respectivas despesas no plano
plurianual do ente responsável por seu
financiamento.
(Acórdão n.º 2456/2012 – Plenário do TCU, TC-
012.314/2012-9, rel. Min. José Jorge,
11.9.2012).

 

No mesmo sentido aponta o Superior Tribunal de
Justiça:

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
LICITAÇÃO. OBRA PÚBLICA. ART. 7º, §2º,
INCISO III, DA LEI Nº 8.666/93. EXIGÊNCIA
DE PREVISÃO DE RECURSOS
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ORÇAMENTÁRIOS.
1. Trata-se de discussão acerca da
interpretação do disposto no art. 7º, §2º, inciso
III, da Lei nº 8.666/93: se há a exigência
efetiva da disponibilidade dos recursos nos
cofres públicos ou apenas a necessidade da
previsão dos recursos orçamentários.
2. Nas razões recursais o recorrente sustenta
que o art. 7º, §2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93
exige para a legalidade da licitação apenas a
previsão de recursos orçamentários, exigência
esta que foi plenamente cumprida.
3. O acórdão recorrido, ao se manifestar
acerca do ponto ora discutido, decidiu que
"inexistindo no erário os recursos para a
contratação, violada se acha a regra prevista
no art. 7º, §2º, III, da Lei 8.666/93".
4. A Lei nº 8.666/93 exige para a realização da
licitação a existência de "previsão de recursos
orçamentários que assegurem o pagamento
das obrigações decorrentes de obras ou
serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma", ou seja, a lei não
exige a disponibilidade financeira (fato da
administração ter o recurso disponível ou
liberado), mas, tão somente, que haja previsão
destes recursos na lei orçamentária.
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1141021/SP,   Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques)

 

 
Concluindo, com renovadas vênias a entendimentos

diversos, esta Assessoria Jurídica, observando o que dispõem
os artigos 7º, § 2º, inciso III,  14 e 38, caput, todos da Lei   nº
8.666/93, seguindo a doutrina administrativista majoritária e o
entendimento vigente no TCU, entende que, para a
deflagração da fase externa de procedimento licitatório, com
as exceções acima citadas,  faz-se mister a prévia existência
de recursos orçamentários, não bastando a inclusão dos
recursos em Projeto de Lei Orçamentária ainda pendente de
aprovação.  

 
À consideração superior.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 26/03/2021, às 10:33, 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
0870885 e o código CRC 9525B18E.

0000063-86.2021.6.02.8000 0870885v38

Parecer 310 (0870885)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 224



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2021.
Com a aprovação do orçamento de 2021, perdeu-se

o objeto a discussão tratada no Parecer 310 (0870885), razão
por que retorno os autos à Secretaria de Administração, para
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/04/2021, às 17:48, 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
0874481 e o código CRC 7F84F95C.

0000063-86.2021.6.02.8000 0874481v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Reporto-me ao Despacho COFIN 0870848 e ao

Despacho GDG 0874481, para solicitar que seja emitida a
declaração de conformidade orçamentária da despesa.

Solicito que, ao depois, o feito seja submetido à
Diretoria-Geral, para que seja autorizada a abertura da fase
externa do certame.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 05/04/2021, às 18:42, 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
0874678 e o código CRC 1748E17C.

0000063-86.2021.6.02.8000 0874678v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2021.
À Diretoria-Geral (c/c p SAD e SGO p ciência),
Ilustre Diretor Geral,
Diante do despacho GDG (0874481), informo que a

aprovação ocorrida foi a do Projeto de Lei nº 28/2020 que
Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício
financeiro de 2021.

Referido Projeto fora enviado ao Executivo para
veto ou sanção, com prazo limite para 22/04/2021, conforme
se verifica no documento constante no evento (0876054).

Entendo, s.m.j,  que a aprovação efetiva do
Orçamento se dá após a conversão do Projeto em Lei e cuja
vigência ocorrerá após a sua publicação nos termos dos
artigos 1º , c/c com artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.657/42 (Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Dessa forma, entendo, com toda vênia,
ser necessário superar a divergência entre a manifestação
COFIN (0870848) e o Parecer Jurídico (0870885) ou
aguardarmos a efetiva publicação da LOA.

Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/04/2021, às 18:06, 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
0876011 e o código CRC DECD4AEB.

0000063-86.2021.6.02.8000 0876011v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2021.
Uma vez que sancionado o orçamento, retornem-se

os autos à Secretaria de Administração, para continuidade do
feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/04/2021, às 22:18, 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
0882719 e o código CRC 25C5976F.

0000063-86.2021.6.02.8000 0882719v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2021.
Sigam os autos à SGO/COFIN, para juntada do

anexo da Lei Orçamentária sancionada, para efeito de
continuidade destes autos.

Após, solicito devolver o feito diretamente à
Diretoria-Geral, para que seja colhida a autorização de
abertura do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2021, às 14:09, 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
0883346 e o código CRC 8A5CD7CA.

0000063-86.2021.6.02.8000 0883346v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0883346).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/04/2021, às 14:29, 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
0883383 e o código CRC 171AA00E.

0000063-86.2021.6.02.8000 0883383v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Informamos que até a presente data não houve

publicação do "Volume III - Detalhamento das ações (Poderes
Legislativo e Judiciário, TCU, DPU, MPU)", no site do
Planalto.

 
Outrossim, conforme verificado no recebimento dos

valores das despesas discricionárias do Orçamento Ordinário
no SIAFI, não houve redução no montante programado na
PLOA 2021.

 
Até a publicação dos volumes em definitivo,

informamos na intranet deste Regional (Quadro Detalhamento
da Despesa por Ação Orçamentária - QDD por AO), para fins
de transparência, o previsto para o Volume III publicado no
site <https://www.congressonacional.leg.br/ploa-2021>.
Ainda para um melhor detalhamento também publicamos o
Quadro de Detalhamento de Crédito - LOA.

 
Sobre a despesa agregada em tela (manutenção de

veículos), informamos que na LOA 2021 foram lançados os
seguintes valores:

Por sua vez, foram empenhados os seguintes
montantes:

Ainda foram remanejados R$ 2.000,00 para atender
à concessão de suprimento de fundos em materiais, em outro
plano interno, do mesmo SEI 0002519-09.2021.6.02.8000.
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Além destes, o valor referente à taxa de licenciamento (R$
8.677,00), já está comprometido para a aquisição de escada
externa, conforme Despacho SAPEV (0874091), e fora dos
cálculos abaixo.

 
Assim, no SIAFI há o total disponível de R$

118.515,85, dividido da seguinte forma:
a) Materiais: R$ 64.570,85;

Memória: [R$ 66.913,00 (LOA) - R$ 2.000,00 (NE 156) -
R$ 342,15 (NE 194) = R$ 64.570,85 (saldo)]

b) Serviços: R$ 53.945,00.
Memória: [R$ 57.562,00 (LOA) - R$ 1.617,00 (NE 172) -
R$ 2.000,00 (remanejamento) = R$ 53.945,00 (saldo)]

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 05/05/2021, às 21:22, 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
0884677 e o código CRC 0527833B.

0000063-86.2021.6.02.8000 0884677v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2021.
À Diretoria-Geral,
Ilustre Diretor-Geral,
Em atendimento ao despacho GSAD (0883346),

encaminho manifestação da SGO (0884677) para ciência e
continuidade do feito.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/05/2021, às 16:05, 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
0888823 e o código CRC 6245D77A.

0000063-86.2021.6.02.8000 0888823v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 07 de maio de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão, na forma

eletrônica, visando à contratação de empresa especializada para a prestação
de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada,
através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota
de veículos deste Tribunal e de veículos requisitados sob seu uso, conforme
termo de referência (0853639).

A Assessoria Jurídica desta Direção-Geral, por meio do Parecer
de n.º 261 (0865273), aprovou a minuta de certame constante do evento SEI
nº 0865269, frente a sua regularidade jurídica.

Assim, torno os autos conclusos a Vossa Excelência, com a
sugestão de que seja autorizada a abertura de procedimento licitatório para a
contratação em comento.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/05/2021, às 12:40, 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
0889291 e o código CRC 7D35AE44.

0000063-86.2021.6.02.8000 0889291v1
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PROCESSO : 0000063-86.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico.

 

Decisão nº 949 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0889291.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, objetivando a contratação de
empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de
manutenção de veículos, em rede especializada, através da internet,
com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos
deste Tribunal e de veículos requisitados sob seu uso, conforme
termo de referência (0853639), elaborado pela Seção de
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0865269, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 261 (0865273) e demais medidas de sua alçada.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
10/05/2021, às 17:52, 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
0890103 e o código CRC 76254066.

0000063-86.2021.6.02.8000 0890103v4
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DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2021.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Considerando a determinação consignada na Decisão

949, 0890103, encaminho os presentes autos para publicação do
instrumento convocatório da licitação.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 10/05/2021, às 18:36, 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
0890472 e o código CRC 9292E79A.

0000063-86.2021.6.02.8000 0890472v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0044//22002211  

 
PROCESSO Nº 0000063-86.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 25 de maio de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR DESCONTO, correspondente 
à taxa de administração, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de 
cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas e aos veículos requisitados sob seu uso. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede 
especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à 
frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob 
seu uso. 

 
1.2. O valor estimado a ser gasto com peças e serviços, durante o 
período de vigência de 12 (doze) meses, é de R$ 66.913,00 (sessenta e seis mil e 
novecentos e treze reais) e R$ 33.435,00 (trinta e três mil e quatrocentos e trinta e cinco 
reais), respectivamente, totalizando R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e 
oito reais). 
 

1.2.1. Como a taxa de administração  foi estimada  pela Administração em 0% (zero 
por cento), fixando-se neste edital tal limite, o desconto ofertado corresponderá a 
taxa de administração. Assim, exemplificativamente, se o licitante vencer o certame 
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com o lance de 2% (dois por cento) de desconto, no contrato a taxa de administração 
será de 2% (dois por cento) negativa.  

1.2.2. O desconto ofertado neste licitação  não interferirá no valor total do contrato 
que será de R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e oito reais). 

 
2 – DA VIGÊNCIA  

 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 
 
2.2. O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por um 
período de até 60 (sessenta) meses. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham 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 
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situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 
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4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

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

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Percentual de desconto (corresponde à taxa de administração); 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I. 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto que 
corresponderá à taxa de administração. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do percentual de desconto do maior lance registrado, vedada a identificação 

do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o maior desconto, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

Edital do PE nº 04/2021 (0890780)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 245



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

8 

 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
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observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar  

percentual de desconto inferior ao percentual de desconto estimado pela administração , 

ou que apresentar desconto manifestamente inexequível. 

8.3.1. O percentual de desconto, que corresponde à taxa de administração, foi 
estimado em 0% (zero por cento) que de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de descontos superiores. 

8.3.2.  Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou 

negativas, podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da 

proposta. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
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número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  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. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 
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9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a 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. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
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9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva.  

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
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período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do lote ofertado; 
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d) conter o preço total do lote. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 
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demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
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14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 

 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 

 
15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da 
Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, 
será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
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16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

17.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
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junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o 
valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

 
17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
17.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
17.4.5.   A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.  
 

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
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17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico. 

 
17.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1.  O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
18.2.  As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e deverão 
ser apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1 do Termo 
de Referência, além de especificar os valores por itens de contratação: as peças 
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fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de 
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do 
sistema de gerenciamento. 
 
18.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota 
fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
18.4.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
18.5.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.6  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
18.7  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
18.8.  Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem 
ser autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 
 
18.9. - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a 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 a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
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20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
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22.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO I-B – Discriminação dos Veículos atualmente pertencentes ao 
TRE/AL; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

22.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 11 de maio de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I 
 

                           TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação por um período de 12 meses de empresa especializada para a 
prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, 
através da internet, com tecnologia de cartão eletrônico, pelo critério da menor taxa de 
administração, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

1.2. A manutenção veicular corresponde a manutenção corretiva e preventiva nas 
áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), elétrica e eletrônica; 
suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e cambagem; lanternagem, 
pintura, película, capotaria e vidraçaria, equipamentos auxiliares e demais sistemas que 
se fizerem necessários ao bom funcionamento dos veículos que compõem a frota do 
TRE-AL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação de uma empresa para Gestão de Manutenção de Veículos é 
essencial para que os mesmos estejam sempre em condições de realizar o transporte 
de pessoas e materiais necessários ao cumprimento dos trabalhos deste Regional, tanto 
nos diversos deslocamentos na região metropolitana com na eventualidade da 
realização de viagens ao interior ou a outros estados da federação, satisfazendo as 
expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o 
prolongamento da vida útil da frota. 
  

 Este contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema 
informatizado que possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, 
permitindo o controle da mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais acerca 
dos veículos, roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle 
orçamentário, evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da ocasião 
de viagens a lugares distantes do município sede. Cabe também ressaltar que a 
abertura de um certame licitatório pelo critério de menor taxa de administração é um 
fator de racionalização da aplicação dos recursos públicos. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO II. 

3.2. Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes 
personalizados); 

3.3. Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos 
de leitura e gravação de dados para cartão individual; 
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3.4. Informatização dos dados no momento da realização da manutenção, 
consubstanciado em relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais; 

3.5. Realização, mediante uso de sistema, de cotação em no mínimo três 
estabelecimentos credenciados, para fins de se aferir a vantajosidade do custo de cada 
intervenção; 

3.5.1. Possibilitar negociações mediante uso do sistema com as empresas 
consultadas, objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, observando o 
princípio da economicidade; 

3.5.2. Emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, 
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados; 

 
3.6 Permissão para se realizar o serviço pretendido somente após autorização da 
gestão do contrato; 

3.7. Sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento resultante 
da manutenção dos veículos, junto as oficinas; 

3.8. Acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada pela 
gestão do contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para 
aprovação de orçamento e recebimento dos serviços; 

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

3.10. O Bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da 
base operacional, mediante rotina/senha específica; 

3.11. O sistema deve permitir a troca periódica ou validação de senha pessoal; 

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

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

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

3.15. A discriminação da frota de veículos deste Tribunal encontra-se no ANEXO II deste 
projeto, a qual poderá sofrer acréscimo ou diminuição, acarretando alteração no 
consumo dos produtos e serviços para mais ou para menos; 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de 
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta 
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de preços; 

4.2. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar 
com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal; 

4.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 

4.4. Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega dos dados 
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 

4.5. Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada 
da contratada, não existindo qualquer relação financeira entre o TRE-AL e tais 
prestadores de serviços; 

4.6. Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à 
mesma, assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de 
tributos e taxas incidentes; 

4.7. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos 
pelo TRE-AL; 

4.8. Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos 
automotivos, credenciadas e equipadas para aceitar transações com cartões eletrônicos 
ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas no mínimo nas seguintes 
cidades: Arapiraca e Maceió; 

4.9. Realizar todos os procedimentos destinados à confecção de orçamentos e 
identificação de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas, 
elétricas e eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante; 

4.10. Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e 
pelo menos 03 (três) no município de Arapiraca; 

4.11. Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados; 

4.12. Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu 
uso correto, conforme solicitação da gestão; 

4.13. Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema; 

4.14. Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer 
comunicação entre as partes; 

4.15. Designar um representante perante o TRE-AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

4.17. Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta 
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da 
entrega dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 

4.18. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 

4.19. Aceitar outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
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8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

5. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

5.1. O valor da taxa de administração admitido para o pagamento da prestação dos 
serviços, incidirá sobre o montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços, 
através do sistema de gerenciamento da proponente; 

5.2. O percentual de Taxa de Administração, objeto deste Termo de Referência, é fixo e 
inalterável; 

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

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
6.1 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que 
será designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL; 

6.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do 
atesto da nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
após o recebimento da nota fiscal; 

6.3. Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

6.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos 
(ANEXO I-BI) bem como dos condutores; 

6.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado 
deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração do TRE-AL, em tempo hábil, para 
a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato; 

7.2. As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e deverão ser 
apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1, além de 
especificar os valores por itens de contratação: as peças fornecidas e os serviços 
prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de administração incidente 
sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do sistema de gerenciamento; 

7.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal/fatura, a 
mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não sendo 
computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de pagamento; 

7.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas; 

7.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 
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7.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à cada nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a 
cláusula acima; 

7.7. Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem ser 
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta, 
sob o regime de empreitada por preço global; 

8.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a compra de 
peças e fornecimento de serviços, somados ao valor da Taxa de Administração, 
conforme consta do item 8.8; 

8.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa de 
administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I; 

8.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição das peças e 
serviços; 

8.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas, 
podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da proposta; 

8.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e 
despesas incidentes sobre o serviço a ser executado; 

8.7. O contrato será firmado com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por 
um período de até 60 meses; 

8.8. A estimativa de recursos no período de vigência da contratação é: 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DURANTE 
12 MESES C/ O USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS 

Período Peças Serviços Total do período 

1º ao 12º mês R$ R$ R$ 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em  %) R$    

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$    

 

8.9. Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução dos 
serviços. Verificada qualquer irregularidade, o TRE-AL poderá suspender a sua execução 
ou recusar a aceitação dos mesmos, cabendo à contratada, arcar com as despesas até 
então realizadas ou com o ressarcimento dos valores pagos; 

8.10. As peças utilizadas nos serviços deverão ser novas e genuínas ou originais dos 
fabricantes dos veículos, vedada a utilização de peças usadas ou recondicionadas; 
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8.10.1. Entende-se por peça genuína toda aquela que é fabricada exclusivamente 
para uso na montagem dos veículos ou para a revenda nas concessionárias da 
marca; 

8.10.2. Entende-se por peça original toda aquela que atende as recomendações da 
montadora do veículo, mas que não possui a sua chancela; 

8.10.3. Os pneus fornecidos deverão atender as especificações constantes do 
manual do fabricante do veículo, devendo ser de qualidade idêntica àqueles que 
equipam os veículos novos, vendidos por cada fabricante; 

8.10.4. Os óleos lubrificantes, fluidos e filtros deverão atender as especificações 
constantes do manual do fabricante do veículo; 

8.11. O prazo de garantia dos serviços e peças fornecidos pelas prestadoras não 
poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, respeitadas as garantias fornecidas pelos 
fabricantes das peças; 

8.12. O TRE-AL poderá indicar e solicitar o credenciamento de novas oficinas, sempre 
que lhe for conveniente, para que outros prestadores possam atender suas demandas, 
sem que essas solicitações restrinjam-se às localidades enumeradas no subitem 4.8; 

8.12.1. A Contratada deverá analisar e responder as solicitações mencionadas no 
subitem 8.12 no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis; 

8.12.1.1. A Contratada poderá, no mesmo prazo, mediante justificativa, negar o 
credenciamento solicitado. 

8.13. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar à 
SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.8, cabendo a essa 
unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da 
administração pública. 

Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021. 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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ANEXO I-A 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 
ITEM ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gestão de manutenção de veículos, com a utilização de cartões 
magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/AL. 

Taxa de 
Administração (A) 

 
x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais) 

    Valor base (B) R$ 100.348,00 
VALOR DA 
PROPOSTA 

 
R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x B) + B) ) 

 
 

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados observando-se a fórmula acima, onde a 
variável será sempre a taxa de administração proposta. 

 

O valor base (B) R$ 100.348,00 corresponde à estimativa de gasto para a aquisição de 
peças e serviços, conforme item 8.8 do Termo de Referência.  
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ANEXO I-B 

 
               DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS ATUALMENTE PERTENCENTES AO TRE-AL 

 
ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB PLACA COMBUSTÍVEL 
01 GM / Cruze LT Preta 2013 ORI 7195 Gasolina/Álcool 

02 VW / Gol Branca 2011 NMG 2564 Gasolina/Álcool 

03 VW / Gol Branca 2011 NMG 2544 Gasolina/Álcool 

04 VW / Gol Branca 2011 NMG 2274 Gasolina/Álcool 

05  VW/ Gol Branca   2014/2015 ORE 2272     Gasolina/Álcool 

06 VW/ Gol Branca 2014/2015 ORE 2992 Gasolina/Álcool 

07 VW/ Gol Branca 2014/2015 ORE 2982 Gasolina/Álcool 

08 Citroen / Jumper M33M 23S Branca 2010/2011 NME 3489 Diesel 
09 L 200 Triton Cabine Dupla 3.2 Preta 2013 ORI  3539 Diesel 
10 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0340 Gasolina/Álcool 
11 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 1777 Gasolina/Álcool 
12 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0350  
13 FORD / Cargo 1319 Branca 2015/2016 QLB 3471 Diesel 
14 AGRALE / 10.000 Branca 2013 OHC 1923 Diesel 
15 IVECO / Daily 55C17 Branca 2012/2013 ORE 7431 Diesel 
16 FORD / Transit Van Furgão 2.2 Branca 2013 ORK 7700 Diesel 
17 VW/Eurobus Especialmc. Micro Ônibus Fechada Branca 2014 OXN 8228 Diesel  
18 Honda / CG 125 Preta 2010 NMN 8137 Gasolina 
19 VAN MICRO-ÔNIBUS RENAULT MASTER Preta 2018/2019 QLF 0022 Gasolina 
20 CITROEN C4 Lounge Shine Aut. Preta 2018 QLD 2332 Gasolina 
21 FIAT – Fiorino Baú 1.4                Branca 2015/2016 QLD 0960                Gasolina 
22 CIVIC EX CVT AUT               Preta 2020 RGS 4E29                 Gasolina 
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Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros  

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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                                                          ANEXO II 

                                                          PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 
 

MINUTA  
 

        CONTRATO Nº XX/2021 
      Processo nº 0000063-86.2021.6.02.8000 

 
Contrato de prestação de serviços de gestão de 
manutenção de veículos, que entre si celebram a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa ______________. 

 
  Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, a 
União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade 
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., nº ..............., 
bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  nº ..................., daqui por diante 
denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) .................., residente e 
domiciliado na ..............., nº ........., bairro ........., nesta, portador da CI sob nº .............., 
inscrito no CPF/MF sob nº ................., resolvem celebrar o presente contrato de prestação 
de serviços de gestão de manutenção de veículos  com fulcro na Lei n°. 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em 
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda 
pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da internet, com tecnologia de 
cartão eletrônico para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
e aos veículos requisitados sob seu uso. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  A manutenção veicular sobredita corresponde à manutenção 
corretiva e preventiva nas áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), 
elétrica e eletrônica; suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e 
cambagem; lanternagem, pintura, película, capotaria e vidraçaria, equipamentos 
auxiliares e demais sistemas que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos 
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veículos que compõem a frota do TRE-AL. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
  

Os serviços objeto do presente contrato serão prestados pela contratada, na 
medida da necessidade do CONTRATANTE, no decorrer da vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços serão disponibilizados a partir da assinatura deste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E  DA 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
 O valor global estimado para o presente contrato é de R$ 100.348,00 (cento mil 
e trezentos e quarenta e oito reais).   
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da taxa de administração é de xx%, incidirá sobre o 
montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços, através do sistema de 
gerenciamento da proponente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O percentual de Taxa de Administração é fixo e inalterável. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e 
deverão ser apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1 do 
Termo de Referência, além de especificar os valores por itens de contratação: as peças 
fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de 
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do 
sistema de gerenciamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota 
fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
PARÁGRAFO DEZ – Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem ser 
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 
 

Edital do PE nº 04/2021 (0890780)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 273



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

36 

 

PARÁGRAFO ONZE - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
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 a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Exercício 2021, 
relativos ao PTRES 084621; Natureza da Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2021, 
no valor de R$ XX (XXXX). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os créditos e empenhos para a cobertura do que trata o 
parágrafo anterior serão indicados em instrumentos próprios, de acordo com o disposto no 
art. 30, § 1º, do Decreto nº 93.872/86 e art. 65, §8º, da Lei 8.666/1993 e informados 
mediante Termo de Apostilamento.  
 
CLÁUSULA  SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 São obrigações da Contratante: 
 
a) Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL; 
 
b) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do atesto da 
nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o 
recebimento da nota fiscal; 
 
c) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 
 
d) Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos 
(ANEXO I-B), bem como dos condutores; 
 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada; 
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f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 São obrigações da Contratada : 
 
1) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Contrato, com 
as especificações do Edital nº 04/2021  e seus anexos e com os termos da proposta de 
preços; 
 
2) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a 
Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal; 
 
3) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 
 
4) Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega dos dados 
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 
 
5) Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da 
contratada, não existindo qualquer relação financeira entre o TRE-AL e tais prestadores de 
serviços; 
 
6) Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à empresa, 
assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de tributos e 
taxas incidentes; 
 
7) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo 
TRE-AL; 
 
8) Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos 
automotivos, credenciadas e equipadas para aceitar transações com cartões eletrônicos 
ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas, no mínimo nas seguintes 
cidades: Arapiraca e Maceió; 
 
9) Realizar todos os procedimentos destinados à confecção de orçamentos e identificação 
de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas, elétricas e 
eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante; 
 
10) Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e pelo 
menos 03 (três) no município de Arapiraca; 
 
11) Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados; 
 
12) Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu uso 
correto, conforme solicitação da gestão; 
 
13) Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema; 
 

Edital do PE nº 04/2021 (0890780)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 275



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

38 

 

14) Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer 
comunicação entre as partes; 
15) Designar um representante perante o TRE-AL para prestar esclarecimentos e atender 
às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 
 
16) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 
 
17) Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta 
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da entrega 
dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 
 
18) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 
 
19)    Aceitar e cumprir outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
20)  Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO I-B do edital, incluindo também os 
veículos por ventura requisitados pelo Tribunal, quando for o caso; 
 
21) Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes 
personalizados); 

22)  Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos de 
leitura e gravação de dados para cartão individual; 

23) Disponibilizar a informatização dos dados no momento da realização da manutenção, 
consubstanciados em relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais; 

24) Permitir à gestão do contrato, a realização através do sistema, de cotação em no 
mínimo três estabelecimentos credenciados, para fins de análise da vantajosidade do 
custo de cada intervenção; 

25) Permitir à gestão do contrato, efetuar negociações através do sistema com as 
empresas consultadas, objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, 
observando o princípio da economicidade; 

26) Permitir a emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, 
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados; 

27) Permitir a realização do serviço pretendido, somente após autorização da gestão do 
contrato; 

28) Disponibilizar sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento 
resultante da manutenção dos veículos, junto as oficinas; 

29) Disponibilizar acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada 
pela gestão do contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para aprovação 
de orçamento e recebimento dos serviços. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa 
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contado da 
data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Este contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por um 
período de até 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGARAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à  contratada 
juntamente a s multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 
a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de 
inexecução parcial das obrigações assumidas; 
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PARÁGRAFO QUARTO -  Poderão ainda ser aplicadas as seguintes penalidades: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Expedição de declaração 
de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a  contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO TREZE -O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
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CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 

 
O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por 

parte da contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula Oitava, por ato unilateral e escrito e sem que assista à 
contratada o direito a qualquer indenização. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos seguintes 
motivos: 
 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
 
b) atraso no início ou interrupção do fornecimento dos produtos/serviços regularmente 
solicitados; 
 
c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme  
advertências da  Administração; 
 
d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações e 
Contratos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite dos 
prejuízos causados ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas previstas. 
 
CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no 
parágrafo primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório 
referente ao Pregão nº 04/2021, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta 
no processo administrativo n° 0000063-86.2021.6.02.8000 (evento SEI nº XXXX).  
 
CLÁUSULA TREZE – DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as 

partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.  
    
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
                                        Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 
Pelo TRE/AL              
                              Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 
Pela Empresa                                    

                                                Representante da empresa 
 

Edital do PE nº 04/2021 (0890780)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 280



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 4 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021

 

PROCESSO Nº 0000063-86.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 25 de maio de 2021
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                Horário de Abertura: 14 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,
por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MAIOR DESCONTO, correspondente à taxa de
administração, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão
de manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, com
tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e aos veículos requisitados sob seu uso.
 
                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na
Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da
qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências
deste Edital e seus anexos.
 
1- DO OBJETO
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1.1.                               O presente Pregão tem por objeto a contratação de
empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção
de veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de
cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso.
 
1.2.                        O valor estimado a ser gasto com peças e serviços,
durante o período de vigência de 12 (doze) meses, é de R$ 66.913,00 (sessenta
e seis mil e novecentos e treze reais) e R$ 33.435,00 (trinta e três mil e
quatrocentos e trinta e cinco reais), respectivamente, totalizando R$
100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e oito reais).
 
1.2.1. Como a taxa de administração  foi estimada  pela Administração em 0%
(zero por cento), fixando-se neste edital tal limite, o desconto ofertado
corresponderá a taxa de administração. Assim, exemplificativamente, se o
licitante vencer o certame com o lance de 2% (dois por cento) de desconto, no
contrato a taxa de administração será de 2% (dois por cento) negativa.
1.2.2. O desconto ofertado neste licitação  não interferirá no valor total do
contrato que será de R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e oito
reais).
 
2 – DA VIGÊNCIA
 
2.1.                        O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da
data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu
extrato no Diário Oficial da União.
 
2.2.                              O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com
o tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93,
por um período de até 60 (sessenta) meses.
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO
 
3.1.                              Poderão participar deste pregão os interessados do
ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
3.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas
e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
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3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

6. que tenham 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,
de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).

3.4.                               Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
3.5.                     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer
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condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
4.1.                     O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no
SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória
Pregão, em sua forma eletrônica.

4.                               O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de
Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
4.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos
seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção
ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
5.1.                     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e
senha.
5.3.                     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito
de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4.                     As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição
de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123,

Edital 4 (0890781)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 284



de 2006.
5.5.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar
ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema.
5.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do
licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Percentual de desconto (corresponde à taxa de administração);
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às
especificações constantes no Anexo I.

6.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta
vinculam a Contratada.

6. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

6.                      Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na
etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

6.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços
do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos
estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais,
quando participarem de licitações públicas.

7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
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verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
7.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública,
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7 . 3 .                     O sistema ordenará automaticamente as propostas
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto
que corresponderá à taxa de administração.
 
7.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando
o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

7.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não
poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não
poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o
modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de
quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
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encerrada a recepção de lances.
7.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores,
o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro,
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia;

 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

7.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do percentual de desconto do maior lance
registrado, vedada a identificação do licitante.

7. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances.

7. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.

7.                    O Critério de julgamento adotado será o maior desconto,
conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.
7.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um

Edital 4 (0890781)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 287



dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.22.                   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o
critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de
1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.22.1. no país;
7.22.2. por empresas brasileiras;
7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

9. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.

7. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

8.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019. 

8.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física
deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições
previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que
apresentar  percentual de desconto inferior ao percentual de desconto
estimado pela administração , ou que apresentar desconto
manifestamente inexequível.
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8.3.1. O percentual de desconto, que corresponde à taxa de administração, foi
estimado em 0% (zero por cento) que de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de descontos superiores.

1.   Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou
negativas, podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da
proposta.

8.            Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública
para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas,
a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.

 

8.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar
documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível
no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7.                     Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando
solicitado pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento,
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação
sugerido no ANEXO II.
 

8.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

8.                      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja
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obtido preço melhor, conforme disposto no item 8.24.

8.11.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
9 – DA HABILITAÇÃO.
 

9. 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:

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     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. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

12. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.                     No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9. .                     Caso atendidas as condições de participação, a habilitação
dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
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constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6.                     Havendo a necessidade de envio de documentos de
habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
9.7.                     Somente haverá a necessidade de comprovação do
preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
 

9.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação
de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

9.                     Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar
em nome da matriz, e se o licitante for a 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.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão
encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

1.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
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sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;

1.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
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1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do
último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

 
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
 
9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.

9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas
no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
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10.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

3. conter a descrição do lote ofertado;
4. conter o preço total do lote.

10.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será
levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação
de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.                   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional,
o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por
extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos
e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer
outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.

 

10.                   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus
Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às
especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.

 

10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 - DOS RECURSOS.
 

11.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal
e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
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minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos
insuscetíveis de aproveitamento.

11.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
12.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
12.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados
para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 

13.                   O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado
vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou
pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
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apresentados.
13.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos

praticados, a autoridade competente homologará o procedimento
licitatório.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 

14.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este
Edital.

14.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo
e-mail slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no
prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.

14.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data
para a realização do certame.

14.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo
licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

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

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem
os prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão
divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração..
15 – DA CONTRATAÇÃO
 
15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão
todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, em
conformidade com este edital.
 
15.2.                      Homologada a licitação, a Administração convocará, por
escrito, o adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o
instrumento contratual.
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15 .3 .                      Antes da assinatura do instrumento contratual e
recebimento da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
 
15.4.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida
no item anterior ou se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o
instrumento contratual, será convocada outra licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO
 
16.1.                            A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
16.2.                            As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para
a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
17.1.                            Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e
será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:
 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
 
b) não entregar a documentação exigida no edital;
 
c) apresentar documentação falsa;
 
d) causar o atraso na execução do objeto;
 

5. não mantiver a proposta;

 

6. falhar na execução do contrato;
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7. fraudar a execução do contrato;

 

8. comportar-se de modo inidôneo;

 

1. declarar informações falsas; e

 
j) cometer fraude fiscal.
 
17.2.                       Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem
aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do
caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos
danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
17.2.1.           Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das
obrigações contratuais.
 
17.3.                       As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado junto com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
 
17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por
cento), em razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no cumprimento
do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado
do contrato;
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato,
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas.
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17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
do valor total do contrato celebrado.
 
17.4.2.          As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
 
17.4.3.        Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.
 
17.4.4.      Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 
17.4.5.          A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
 
17.5.                       O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
17.6.                       Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
 
17.7.                       O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
17.8.                  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
 
17.9.                       Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que
lhe for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação
para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou
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ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
17.10.                     O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.
 
17.11.                     O período de atraso será contado em dias corridos.
 
17.12.                     No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e
não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o
IPCA.
 
17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
 
17.13.                     Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos

8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
17.14.                     Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
 
18 - DO PAGAMENTO
 
18.1.                            O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária
de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da
Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.
 
18.2.                            As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas
mensalmente, e deverão ser apresentadas acompanhadas do relatório
gerencial de que trata o item 3.1 do Termo de Referência, além de especificar
os valores por itens de contratação: as peças fornecidas e os serviços
prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de administração
incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do sistema
de gerenciamento.
 
18.3.                      Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na
emissão da nota fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou
emissão de carta corretiva, não sendo computado este intervalo de tempo de
correção, para efeito de prazo de pagamento.
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18.4.                      Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.
 
18.5.                      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
18.6                       O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
18.7                       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do
pagamento não incidam as retenções de que trata o item anterior.
 
18.8.                      Os serviços respectivos à manutenção dos veículos
somente devem ser autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do
preço de cada intervenção, devidamente comprovada mediante pesquisa de no
mínimo três empresas do ramo, em harmonia com os princípios da motivação e
da economicidade.
 
18.9.                      - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a 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 a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
19.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2021, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo
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Ele itora l; PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
20.1.                      As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).
 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
21.1.                      As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
22.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico.
22.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
22.3.                   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
22.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
22.5.                   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde
que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação.
22.6.                   Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
22.7.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam
e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.8.                   O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
22.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de
seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
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22.10.             Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
22.11.             O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o
seguinte: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de
Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82)
2122-7764/7765.
 
22.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
22.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da
COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço especificado no item
22.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
22.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços;
ANEXO I-B – Discriminação dos Veículos atualmente pertencentes ao TRE/AL;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
 
22.14.             Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção
Judiciária do Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou
controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas
administrativamente.

 

Maceió/AL, 11 de maio de 2021.
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0890780.

Em 11 de maio de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 11/05/2021, às 14:40, 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
0890781 e o código CRC 139A7D27.

0000063-86.2021.6.02.8000 0890781v2

Edital 4 (0890781)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 304



���������� �����	
����������	����������������
����������������� ����������� �!����

"����#��$$$�%��&����	
�%!��%�������!	
������
� �
������	����������������������� ���������� �!����%��'&
�"��(�����	��������� ���������� �) ���

��&��
	�
#��*+,-.+ /0123405060789:;<013:=>:?0@0A8BC3:2898:DE560@8BC3F/0<E6G8BC3 ������������H#HI#�J�

���������
���
	����	
K�!��������

�
������
��������
L�
	���
� ����!����

�����

M

L��
��������
������������
�N�� ��������	��%+%,%�	��������
������������
��� �!����	����������
���&�����O$$$%!��%�����&����P
	
����&
�&������%

*
� &������������
����������

Q�!�� ,����*
���	�N�
�

�R������S,�T����L�L�T+*�� U�������T*�V,W���*L��+W���L�L�T+*���L�����+��

X��������
��
���������� WY������������� Z��&���
�*
�������� ������
�[����� X�����
���� ��

��
!�� ����R����� L�
��\	��� T�������	�� ��
����Z
�"���

WY��������
��� T�����
����������

�����JH�]J%���� X
	�����
�� � �

� �  ̂�	�����
��
���
	� �

L_ ����������
���X� �	�
�	����	�� � �

+�̀
��

���&
������������ ����������� �!���� �
! 	����������� �������� T
��
������������ ��������

����������

�����������	��������
����L����� ����a���������
�� ���������������

����������
������������ �b���]#�� L&����������� �b���R#��

L&�
	"��*
c
�
	�
������	��������&����&��
	���W����	��

WY�,	����
��
����� ,	����
��
�����

U���� T*�V,W���*L��+W���L�L�T+*���L�����+��

�
���� L&�
	"�

���WL���

����	��������������� ����������� �!����

�������
����������

defghigijkelmnlnophnqilnqpnrsitsuimilpihililphnqgijkelmnlqnhvsjelmnlwnqgkelmnloifxgnfjkelmnlvnyrxteqzlnolhnmnl
nqpnrsitsuimizlighiv{qlmil|fgnhfngzlreolgnrfetewsilmnlrihgkelntngh}fsrezlpihilignfmnhl~l�hegilmnlvnyrxteqlmel�hs�xfitl
�nwsefitl�tnsgehitlmnl�tiweiqlnlmnlvnyrxteqlhn�xsqsgimeqlqe�lqnxlxqe�lll

����� ���� ����H�

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0890789)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 305



���������� �����	
�������
�����������������

������������ ��!����	
� "�# $������"	
��%���
���
��
���������������� %�&!
���%'�
����������������(����)��'#����*�+����������� ���

��!$�
	�
���,-)./- 012345267895:5;6<=> ������������?�@���?�

���������
���
	����	
A�"�$�*�%�%

�
%�%��%
��������
B#
	���
��$���"����

�����

C

D�"�� )����%
��������

�@������E)�F����B�B�F-,�� �G�������F,�H)I���,B��-I���B�B�F-,���B�����-��

IJ�%��)��� )���

G���� F,�H)I���,B��-I���B�B�F-,���B�����-��

IJ�%����������� �K��	��%�����������

�

L�%�*�%�%
�%
���������� ���������%����������� ������
�M������%�����������

���
"��
�

���	����N	���
�

�F�!�%��%
���
���
�

���	#��

�

���	�����
�

,
#�"�%�
�

�	�*�%�
�

����
	��
�

�F��%����	�*
�

�,
"������%
���
���O�,�P
�

�
����������!���

QRST
U75V1W

X>Y6Z5Y6Y18Y1
95:5;6<=>

[\8Y6
95:5;6<=>

]676:;17̂2;5:6 U_̀1;>
S5;46<=>8R;46Z
Y6895:5;6<=>

R<=>

G����
��
"��
B*
��a	���

����@����� F��%����	�*
��	���������%
�
!��
���
��
���*�+�%�����������
������
%
��
�#����%
�"
�����%
�!�	��
	����%
�#
M��*��   

�����������
��$*����

b����*�+��

O�K�P���!���%
���

	���!
	����$��"��c��� 

����@ ����

)!��
"������
	��	���%� 

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0890789)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 306



���������� �����	
��������������������������

��������   �!��"����	
�!#�$!%������#	
��&���
���
�$������������������!&�'"
���&(�	�����)$
������"�����"���������!��&�#��
������"���(*+ ���

��"%�
	�
��,-./01. 2345673869:;3<3=6>?@ ������������*�A��AA�

���������

���
	����	
B�#�%���&�&


,
&�&��&
��������
C$
	���

��%���#����
�����

D

E�#�� /����-
���	�F$
�

�A������G/�H����C�C�H.-�� I�������H-�J/K���-C��.K���C�C�H.-���C�����.��

L�&���&�&
�&
���������� KM�&����������� N��"��&
�-
�������� ������
�O����� L�&��&
�������

,�
#�� ����A����� C�
��P	��� H��&����	�� �%
����N
���&�

KM�&��,���
��� H����&
����������

�����Q*�RQ!���� L
	���,�
�� � �

S��
���A!��A�����T����!R�U�.����VW�'��� ���"�� �K�����

� �

CX����������&
���L� �	�
�	����	��

�

������H�����&����"����U-YW Z��	�!��	[��"�&��&
���
	� ��
	���	���O&�� ��
	����	�
��&��

���!*ART�� � � �

�.%��������
�$�����&
�C	#
	�����

�

.%\
��

�	[��"��]
���
����

-
�����

H����&
�-
����� .��#
"�&��-
����� .������.��#
	�

K����	��

������&����	��������&��U-YW KM�&����	�����

-
���	�F$
���
���������������&����"���

�,N�&��-
���	�F$
� K�"
 N�	���

�RI!V��!�RA�QR .H���.��C�.�,-�̂ CC� ,�
��&
	�
�&��H�
���

,�%���������$��#�����&���$����&
����������

,��"
��������&��,�%���������$��#���� �
#�	&������&��,�%������� H
��
��������&��,�%�������

����������

�,N�&��-
���	�F$
� K�"
 N�	���

���!VV�!*AA��Q �K�-��,C-C�-��C���L���-�/G.

C"�
	���-
[
�
	�
������	��������"����"��
	���K����	��

/� �
���� C"�
	��

I���� ����� ����KC����*�

����	�%���&�&
�&��C&����

����&������	�%���&�&
�&��C&���� ,
�O�&��&������	�%���&�&
�&��C&����

���������&
����������� ����R����_���I����
�&��� �_��

C	&
�
��

��#��&����

�$
	�&������
�&
�	&��&
TKM*II

J�����

N����
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Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021051200123

123

Nº 88, quarta-feira, 12 de maio de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2021

CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S.A. OBJETO: Prestação
de cobertura securitária bianual para os veículos que compõem a frota do CONT R AT A N T E ,
contemplando sinistros como: colisão, roubo, furto, incêndio, quaisquer tipos de acidentes,
incluindo danos materiais e pessoais perante terceiros. ORIGEM: Dispensa de Licitação.
DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168396, ND 3390.39 e 2021NE500200 datada de 10/05/2021.
PREÇO TOTAL: R$ 16.600,00. VIGÊNCIA: 05.06.2021 a 05.06.2023. PA: 0002111-29.2021.
ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 11.05.2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO SEGUNDO ao Contrato nº 04/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS.
OBJETO: Retomada da execução do Contrato n.º 04/2021 a partir de 17/05/2021. VALOR
MENSAL: R$ 26.693,50. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-168396; ND-3390.37 e 2021NE510391,
datada de 18/02/2021. PA: 0001142-14.2021. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim,
Diretor Administrativo, em 11/05/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO TERCEIRO ao Contrato nº 31/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS.
OBJETO: Retomada da execução do Contrato n.º 31/2020 a partir de 17/05/2021. VALOR
MENSAL: R$ 19.574,59. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-168396; ND 3390.37 e 2021NE500391,
datada de 17/02/2021 . PA: 0006791-91.2020. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim,
Diretor Administrativo, em 11/05/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO CONVÊNIO

Processo n. 0000168-90.2021.6.01.8000. Convênio. Partícipes: Tribunal Regional Eleitoral
do Acre (CNPJ 05.910.642/0001-41) e Banco do Brasil S/A (CNPJ 00.000.000/0001-91).
Objeto: estabelecer critérios para a concessão de empréstimos consignados. Vigência: 60
meses. Data de assinatura: 07/05/2021. Assinam: Jonathas Santos Almeida de Carvalho,
Diretor Geral do TRE-AC, e Max Wendell Rebouças da Costa, Gerente do Banco do Brasil
S/A .

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato de Inexigibilidade publicado no DOU do dia 11/05/2021, Seção 03,
nº 87, pág. 112, onde se lê: "Extrato de Inexigibilidade de Licitação", leia-se: "Extrato de
Dispensa de Licitação".

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0000063-86.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, através
da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso. . Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 12/05/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00004-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 12/05/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/05/2021 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 11/05/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 02/2021. Assinatura: 22/04/2021. P.A. nº 003052-72.2021.6.03.8000

Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.

Ata de Registro de Preços nº 05/2021.

. EMPRESA REGISTRADA: A C DA S PINTO ME

. CNPJ: 27.279.291/0001-55 E-MAIL: acspintome@gmail.com

. ENDEREÇO: Rua Dr. Walter da Silva Pacheco, 455 -, Sala A -
Bairro: Jardim Marco Zero - CEP: 68903-180 - Macapá-AP

TEL:

. Ordem ITEM M AT E R I A L MARCA QTD V A LO R /
R$

TOTAL/R$

. 01 03 Álcool Etílico em Gel 70%
INPM em conformidade
com a Nota Técnica No
3/2020/SEI/DIRE3/ANVISA
e a RDC No 350/2020,

SOL 5.000 4,80 24.000,00

. com as seguintes
especificações (i) Aspecto:
gel; (ii) Cor: incolor; (iii)
Odor: característico; (iv)
Ph a 100%: 7,0 - 8,5; (v)

. Densidade a 25 graus
célsius; 0,850-0,910g/ml;
(vi) Composição água
deionizada, álcool etílico
na concentração de 70%

. inpm, glicerina,
trietanomalina,
propilenoglicol,
carbomero, benzoato de
denatônio (ou emolientes

. equivalentes para evitar o
ressecamento da pele);
(vii) indicação: para
antissepsia das mãos; (viii)
acondicionamento em

. frasco com dosador que
dispense 1,2 a 2 ml
quando acionado. Frasco
pode ser apresentado de
500ml.

. 02 06 PAPEL, TOALHA, em rolo,
folha dupla absorvente,
picotada, de fibras
celulósicas, dimensões
22,0 x 20,0 cm, com

S T Y L LU S 2.500 3,80 9.500,00

. variação de +/- 1 cm.
Embalagem com 02 rolos,
contendo +/- 60 toalhas
cada rolo, com dados de
identificação do produto e
marca do fabricante.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 10981/2017 TRE-AM Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato n.
02/2013, de locação de imóvel para abrigar o cartório eleitoral da 15ª ZE, no município de
Borba/AM. LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR(A):
CLAUDICINEI COELHO FADOUL. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em especial o seu
Art. 62, § 3°, inciso I, e o Art. 3° da Lei 8.245/91. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula
Terceira (Do Prazo de Vigência), e da Cláusula Quarta (Do Preço), bem como a inclusão do
inciso XII na Cláusula Décima - Das Obrigações do Locador. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o
prazo de vigência é de 12 (doze) meses, ou seja, de 13/05/2021 a 12/05/2022. DO PREÇO:
o preço mensal é de R$ 1.838,70 (um mil, oitocentos e trinta e oito e setenta centavos).
DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR: XII - providenciar a adaptação do imóvel objeto deste
contrato com adoção das seguintes providências: colocação de barra lateral e traseira no
vaso sanitários dos banheiros masculino e feminino, ajuste e pintura da rampa de
acessibilidade ao cartório eleitoral e colocação de placa vertical. Data da Assinatura:
29/04/2021. Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Locatário, o
Sr. CLAUDICINEI COELHO FADOUL, pelo Locador.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 07/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Município de Nova Redenção. OBJETO: Comodato de imóvel. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei 8.666/93. PROCESSO SEI n.º 0053198-34.2018.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da
assinatura até 31/12/2021. ASSINATURA: 15/03/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA e a Sra. Guilma Rita de Cássia Gottschal da Silva Soares, pelo
Comodante.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 20/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Município de Amélia Rodrigues. OBJETO: Comodato de imóvel. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei 8.666/93. PROCESSO SEI n.º 0001135-33.2021.6.05.8192. VIGÊNCIA: da data da
assinatura até 31/03/2022. ASSINATURA: 10/05/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. João Manoel Bahia Menezes, pelo Comodante.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 021/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa EPHISTHEME - PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO LTDA ME.
OBJETO: Consultoria técnica especializada em pedagogia do trabalho para ministrar a
capacitação dos servidores da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia. FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 25, II, c/c 13, VI, da Lei nº 8.666/93. Valor total: R$ 36.000,00. Dotação
Orçamentária: elementos 3.3.3.90.35.01 e 3.3.3.90.39.48 e ação 02.122.0033.20GP.0029.
Processo SEI: 0002576-43.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da assinatura até 31.12.2021.
ASSINATURA: 11/05/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e a Sra.
Acacia Zeneida Kuenzer, pela Contratada.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0059741-58.2015.6.05.8000. OBJETO: Locação de imóvel em Maracás -
BA. FAVORECIDOS: Srs. Carlos Alberto Mota dos Santos e Elias Mota dos Santos.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.33.90.36.15, Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR MENSAL: R$ 2.351,69. RAT I F I C AÇ ÃO :
Raimundo de Campos Vieira, em 11/05/2021.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2021NE000450, emitida em 03/05/2021. FAVORECIDO: JM
COMÉRCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. OBJETO: Aquisição de
gêneros alimentícios - Café. VALOR: R$ 23.250,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico
07/2020, Lei 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.30.07;
Ação 02.122.0033.20GP.0029 , PROCESSO nº 0050734-03.2019.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2021NE000449, emitida em 03/05/2021. FAVORECIDO: KAZZO
CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. OBJETO: Aquisição de
material de copa e cozinha, limpeza e higienização. VALOR: R$ 35.000,00. FUN DA M E N T O
LEGAL: Pregão Eletrônico 31/2020, Lei 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.30.28; Ação 02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº 0097585-
66.2020.6.05.8000.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 122/2018, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa CTIS TECNOLOGIA S/A. FUNDAMENTO LEGAL Lei n.º
8.666/93. EFEITOS: a partir da ASSINATURA. Processo SEI: 0009675-64.2021.6.05.8000.
ASSINATURA: 11/05/2021. SIGNATÁRIO: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA .

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio N.º 6/2021, que entre si firmam a União, através do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS CEGOS - INSTITUTO
DOS CEGOS DO CEARÁ. Objeto: é a colaboração na elaboração e validação do manual de
instrução para publicações nas plataformas digitais do TRE-CE. Fundamento: Lei N.º
8.666/93. Assina pelo TRE, Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, Presidente do
TRE/CE, em exercício, e pela outra parte, Maria Josélia Sá e Almeida. PAD nº.1013/2021.
Data: 05/04/2021
DES. INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
PRESIDENTE DO TRE/CE
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.
À CPREG, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 12/05/2021, às 12:00, 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
0891382 e o código CRC AB0CE332.
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Despacho SLC 0891382         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 312



21/05/2021 Gmail - [pregoeiro] [slc] 14947 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS-MACEIO-AL - Esclarecimentos Pregão Eletrô…

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=70877a57ae&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1700367955948950325&simpl=msg-f%3A1700367… 1/2

Weber Bezerra <weberbcmax1@gmail.com>

[pregoeiro] [slc] 14947 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS-
MACEIO-AL - Esclarecimentos Pregão Eletrônico Nº 04/2021 {01} 
1 mensagem

Weber Bezerra Cavalcanti <webercavalcanti@tre-al.jus.br> 21 de maio de 2021 08:40
Responder a: webercavalcanti@tre-al.jus.br
Para: weberbcmax1@gmail.com

 
 

From: Leonardo Marcolino <leonardo.marcolino@primebeneficios.com.br> 
To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br> 
Date: Thu, 20 May 2021 13:19:07 +0000 
Subject: [slc] 14947 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS-MACEIO-AL - Esclarecimentos Pregão
Eletrônico Nº 04/2021 {01} 
 

Bom dia Sr (a). Pregoeiro (a), tudo bem?
A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ:
05.340.639/0001-30, tendo interesse em participar do Pregão Eletrônico Nº 04/2021,
encaminha o seguinte questionamento:
 
1)  Esclarecimento: Os serviços, objeto desta licitação, já são prestados por alguma
empresa? Em caso positivo, qual a empresa prestadora dos serviços e qual a taxa de
administração atualmente praticada?
Resposta:
 
2)  Esclarecimento: Em relação a Frota de veículos apresentada no ANEXO I-B,
solicitamos os seguintes esclarecimentos:      
I) Atualmente existem veículos em garantia de fábrica?    
II) No caso de existência de veículos em garantia de fábrica, solicitamos as marcas,
modelos e ano de fabricação dos mesmos, bem como em quais cidades estão alocados
Resposta:
 
3)  4.4. Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega dos dados
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato;
Esclarecimento: Entendemos que o prazo de 30 (TRINTA) dias contempla todo processo
de implantação sistêmica, como criação do banco de dados, cadastro de veículos e
condutores encaminhados pela CONTRATANTE, treinamento remoto dos gestores,
apresentação de estabelecimentos credenciados, entrega de cartões magnéticos e demais
processos pertinentes à implantação, ressaltando que para o efetivo início da implantação,
serão necessários os envios dos dados da contratante, com isso o prazo começará a
contar a partir do envio desses dados (informações cadastrais dos veículos e condutores,
informações financeiras e de empenhos). Desta maneira estamos corretos no
entendimento?
Resposta:
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Considerando que os esclarecimentos se fazem necessários para a participação da
empresa, contamos com a vossa colaboração e aguardamos retorno.
Por favor, confirme o recebimento deste e-mail.
Atenciosamente,
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ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 
 
 

Ref.:    Impugnação ao Edital  
            Pregão Eletrônico n. 04/2021 
            Processo n. 0000063-86.2021.6.02.8000             

 
 
 
 

A CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.469.404/0001-30, com 

sede na Av. Candido de Abreu, 776, Sala 1703, 17 andar, Cond. World Business 

Ed, Centro Cívico, Curitiba – Pr, Cep: 80530-000, através de sua representante 

legal, vem, respeitosamente, apresentar, com fulcro no art. 37, inciso XXI da 

Constituição Federal, no art. 3º, caput e §1º, I , c/c art. 4°, XVIII da Lei Federal 

10.520/2002 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO 

ELETRÔNICO N. 04/2021 

 

 

especificamente quanto a exigência de “cartões magnéticos 

com chip” , apresentadas nos objeto do referido edital, bem como nos itens 3.3 e 

seguintes, pelos motivos abaixo: 
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I. SÍNTESE FÁTICA  

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  publicou edital 

de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico n. 004/2021, que tem por 

objetivo a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de 

gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, 

com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso. 

Nos itens 3.3 e seguintes do instrumento convocatório o 

Tribunal faz menção apenas a utilização do sistema via cartão magnético, 

impossibilitando empresas que apresentam sistema superior ao exigido no edital 

participem do certame. 

O valor estimado a ser gasto com peças e serviços, durante 

o período de vigência de 12 (doze) meses, é de R$ 66.913,00 (sessenta e seis mil e 

novecentos e treze reais) e R$ 33.435,00 (trinta e três mil e quatrocentos e trinta e 

cinco reais), respectivamente, totalizando R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e 

quarenta e oito reais), tendo como taxa de administração estimada em 0% (zero 

por cento). 

A empresa ora impugnante, especializada no segmento, 

detentora de sistema inteligente e superior ao exigido no edital, o qual 

dispensa o uso de cartão magnético para o serviço de gerenciamento das 

manutenções, realizou criteriosa análise do objeto e percebeu nítido 

direcionamento, o que gera mácula a ampla competitividade. 

Isso porque, o edital em seu descritivo, está selecionando  

apenas empresas que possuem sistema com o uso de cartão magnético para o 
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serviço de manutenção da frota em específico, desconsiderando potenciais 

licitantes que é o caso da impugnante, que possuem sistema gerenciamento 

eletrônico de manutenção de frota antifraude, totalmente web, com tecnologia 

inteligente e avançada, com senha pessoal e intransferível para 

acompanhamento das ordens de serviço em tempo real, permitindo um controle 

efetivo da manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas, 

otimizando a comunicação entre clientes e oficinas, englobando todo processo 

de orçamentação, cotação, negociação e aprovação das ordens, dispensando o 

uso de cartão magnético, que por vezes são extraviados, gerando um ambiente 

propício à fraude, o que poderá causar prejuízo a Administração. 

Assim, ao delimitar o objeto a participação apenas de 

empresas que utilizam cartão magnético, estar-se-á reduzindo drasticamente a 

competitividade no certame, visto que ambos (cartão magnético ou sistema web) 

dependem de senha e/ou assinatura digital, logo dispensa a exigência da 

utilização de somente cartão magnético e possibilita também a participação de 

empresas que detenham o sistema de gerenciamento web ampliando a 

concorrência na busca por melhores preços, além de maior eficiência e 

segurança. 

Nesse sentido, tem-se que o direcionamento a sistemas com 

uso de cartão magnético é demasiadamente restritivo, motivo pelo qual, deve 

ser reformado para o fim de se privilegiar a ampla competitividade e a 

eficiência, admitindo-se sistemas similares e/ou superiores que dispensem o 

uso de cartão magnético, conforme se passa a narrar. 
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II. LIMITAÇÃO DO OBJETO A EMPRESAS QUE 

UTILIZAM SISTEMA COM CARTÃO MAGNÉTICO. ADMISSÃO DE 

SISTEMA ELETRÔNICO SIMILAR E SUPERIOR. DISPENSA DO USO DE 

CARTÃO MAGNÉTICO. SISTEMA ANTIFRAUDE. GESTÃO EFICIENTE 

DO CONTRATO. ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL. SENHA 

PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL SIMILAR AO SISTEMA “TOKEN”. 

 

O Edital do certame direciona o objeto a empresas que 

possuem sistema de gerenciamento de manutenções por cartão micro 

processado com chip ou magnético, inadmitindo, de forma equivocada, a 

apresentação de sistemas similares ou superiores, que dispensam o uso de 

cartão magnético. 

Isso porque, outras empresas especializadas do segmento, 

como é o caso da Impugnante, possuem sistema gerenciamento de manutenção 

de frota antifraude, totalmente web, com tecnologia inteligente e avançada, com 

senha pessoal e intransferível para acompanhamento das ordens de serviço em 

tempo real, permitindo um controle efetivo da manutenção preventiva e 

corretiva de veículos e máquinas, dispensando o uso de cartão magnético. 

Neste sistema desenvolvido pela Impugnante, ao contrário 

do sistema via cartão magnético, não há qualquer possibilidade de fraude, pois 

além de senha pessoal vinculada ao CPF com a respectiva hierarquia, o sistema 

foi totalmente desenvolvido em plataforma “total WEB”, utiliza banco de dados 

de alta performance e recursos de hospedagem de sistema “In cloud”, com 

garantia de disponibilidade de acesso 24x7 e absoluta segurança com certificação 

HTTPS, conforme apresentação em anexo. 
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O sistema foi concebido para atender as normas de 

segurança e proteção da informação atuando no contexto de níveis de acesso, 

perfis e permissões, ou seja, cada usuário tem disponibilizado, conforme seus 

perfis, acesso a determinadas informações dentro de determinados contextos, 

possibilitando a distribuição eficiente de tarefas dentro do contexto global e ao 

nível de hierarquias, podendo conter até 5 níveis de visão hierárquica das 

tarefas e informações. 

Observe-se que o sistema dispensa o uso de cartões, 

atendendo com grande superioridade todos os demais requisitos do edital e 

vai além, oferecendo: 

Relatórios analíticos para acompanhamentos que possibilitam a 
tomada assertiva de decisões; 

Controle de multas; 

Controle de combustível; 

Central de transportes "Uberpúblico"; 

Disponibilizamos logs de acessos que podem ser oferecidos ao 
Tribunal de Contas para acompanhamento em tempo real das ordens 
de serviços; 

•Disponibilizamos relatórios para o Portal da Transparência; 

A gestão da manutenção de frotas consiste na utilização de métodos, 
técnicas e ferramentas informatizadas, que permite às empresas 
eliminar os riscos inerentes ao investimento dos seus veículos, 
aumentar a produtividade e eficiência de suas operações. 
 

Nesse sentido, é totalmente dispensável o uso de cartões 

para manutenções, o qual serve tão-somente para onerar o custo do contrato, 

possibilita a fraude, uma vez que pessoas não autorizadas munidas do cartão 

magnético poderão ocasionar prejuízos a Administração. Isso já não ocorre com 

o sistema disponibilizado pela Impugnante, uma vez que o envio para 

manutenção dependerá de chave e senha de acesso, restando controlado através 

do CPF a realização dos serviços, com monitoramento em tempo real, gerando 
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grande eficiência e segurança. 

Em anexo, colaciona-se diversos editais recentes do mesmo 

serviço, os quais não exigem cartão magnético, uma vez que são totalmente 

dispensáveis neste segmento de manutenção veicular, senão vejamos: 

 
Edital PE 494/2019 – Prefeitura de Botucatu 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de gestão integrada de manutenção preventiva e corretiva e gestão de 
pool de veículos da frota municipal. 

Cartão Magnético: NÃO 

 

Edital PP 004/2020 – Prefeitura de Santo Expedito 

Objeto: contratação de empresa especializada implantação e operação 
de sistema informatizado e integrado de gerenciamento de 
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos automotores e 
máquinas do Município de Santo Expedito em redes de 
estabelecimentos especializados e credenciados para aquisição de 
peças, 

Cartão Magnético: NÃO 

 

Edital PE 33/2020 – Prefeitura de Jaguariúna 

Objeto: Prestação de serviços de sistema de gerenciamento eletrônico e 
controle e controle de manutenções preventivas e corretivas, serviço de 
guincho, fornecimento de óleo, lubrificantes, pneus, peças e demais 
insumos necessários a manutenção de veículos e maquinários 
pertencentes à frota da Prefeitura do Município de Jaguariúna e 
Convênios.  Cartão Magnético: NÃO 

 

Observe-se que licitações recentes para o mesmo serviço, 

não utilizam cartão magnético, uma vez que estes são manifestamente 

dispensáveis, sendo imperiosa a análise sob essa perspectiva por este Tribunal 

uma vez que tal limitação, sem qualquer fundamento técnico-jurídico, afetará 

diretamente a competitividade no certame, gerando prejuízo ao erário. 

 

Requerimento IMPUGNAÇÃO EDITAL (0895850)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 320



 
 

Rua Ângelo Zeni, 679 - Bom Retiro - Curitiba/PR 
Carletto.licitacoes@ryadvogados.com.br  

www.rcyadvogados.com.br 

Outrossim, pelos princípios da eficiência e da ampla 

competitividade, imperioso que seja admitida a participação no certame de 

empresas com sistema de gerenciamento similares, que atendam todas as 

exigências do edital e que dispensem o uso de cartão magnético.  

Caso não seja deferido o presente pedido, requer-se a 

juntada de parecer técnico e jurídico devidamente fundamentado, uma vez que 

o direcionamento do objeto gera afronta a ampla competitividade, sem prejuízo 

de eventual representação junto ao Tribunal de Contas da União, nos termos da 

legislação vigente. 

 

III. DOS PEDIDOS  

 

Por todos os fatos e fundamentos ora apresentados, requer-se:  

A) que sejam recebidas a presente impugnação, por 

tempestiva, nos termos da Legislação em vigor;  

 

B) seja admitida a participação no certame de empresas 

com sistema de gerenciamento similares que dispensem o uso de cartão 

magnético, para os serviços de gerenciamento das manutenções;  

 

C) não sendo este o entendimento de Vossa Senhoria, que 

submeta a Impugnação à Autoridade Superior competente para apreciação final; 
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Assim, por ser justo e totalmente razoável, espera-se por 

um parecer favorável. 

 

Termos em que, 

Espera-se o deferimento. 

De Curitiba/PR para Alagoas/AL, 18 de Maio de 2021. 

 

 

FLAVIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO 

OAB/PR 75.860 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2021.
À AJ-DG.
 
Solicito o pronunciamento  relativo aos aspectos

jurídicos  abordados na peça impugnante  ao Edital 04/2021, evento
sei nº0895850, a fim de subsidiar o pregoeiro na necessária decisão.

 
Agradeço antecipadamente.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 21/05/2021, às 18:05, 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
0895851 e o código CRC FBC94319.

0000063-86.2021.6.02.8000 0895851v1
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Weber Bezerra <weberbcmax1@gmail.com>

[pregoeiro] [slc] 14947 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS-
MACEIO-AL - Esclarecimentos Pregão Eletrônico Nº 04/2021 {01} 
1 mensagem

Weber Bezerra Cavalcanti <webercavalcanti@tre-al.jus.br> 21 de maio de 2021 08:40
Responder a: webercavalcanti@tre-al.jus.br
Para: weberbcmax1@gmail.com

 
 

From: Leonardo Marcolino <leonardo.marcolino@primebeneficios.com.br> 
To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br> 
Date: Thu, 20 May 2021 13:19:07 +0000 
Subject: [slc] 14947 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS-MACEIO-AL - Esclarecimentos Pregão
Eletrônico Nº 04/2021 {01} 
 

Bom dia Sr (a). Pregoeiro (a), tudo bem?
A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ:
05.340.639/0001-30, tendo interesse em participar do Pregão Eletrônico Nº 04/2021,
encaminha o seguinte questionamento:
 
1)  Esclarecimento: Os serviços, objeto desta licitação, já são prestados por alguma
empresa? Em caso positivo, qual a empresa prestadora dos serviços e qual a taxa de
administração atualmente praticada?
Resposta:
 
2)  Esclarecimento: Em relação a Frota de veículos apresentada no ANEXO I-B,
solicitamos os seguintes esclarecimentos:      
I) Atualmente existem veículos em garantia de fábrica?    
II) No caso de existência de veículos em garantia de fábrica, solicitamos as marcas,
modelos e ano de fabricação dos mesmos, bem como em quais cidades estão alocados
Resposta:
 
3)  4.4. Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega dos dados
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato;
Esclarecimento: Entendemos que o prazo de 30 (TRINTA) dias contempla todo processo
de implantação sistêmica, como criação do banco de dados, cadastro de veículos e
condutores encaminhados pela CONTRATANTE, treinamento remoto dos gestores,
apresentação de estabelecimentos credenciados, entrega de cartões magnéticos e demais
processos pertinentes à implantação, ressaltando que para o efetivo início da implantação,
serão necessários os envios dos dados da contratante, com isso o prazo começará a
contar a partir do envio desses dados (informações cadastrais dos veículos e condutores,
informações financeiras e de empenhos). Desta maneira estamos corretos no
entendimento?
Resposta:
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Considerando que os esclarecimentos se fazem necessários para a participação da
empresa, contamos com a vossa colaboração e aguardamos retorno.
Por favor, confirme o recebimento deste e-mail.
Atenciosamente,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2021.
Sr. Chefe Unidade SAPEV.
 
Solicito o pronunciamento de V.Sª quanto ao

pedido de esclarecimento requerido por potencial licitante,
evento sei nº0895976.

 
Agradeço antecipadamente.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 24/05/2021, às 11:20, 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
0895977 e o código CRC ACD30F74.

0000063-86.2021.6.02.8000 0895977v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000063-86.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 556 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Vieram os presentes autos a esta Assessoria
Jurídica por conduto do Despacho PREG 0895977, solicitando
o apoio técnico desta unidade quanto ao questionamento
constante do Requerimento de Impugnação ao Edital
(0895850).

 
Referida peça se insuge, basicamente, quanto à

exigência editalícia de que as empresas participantes do
certame detenham/ofertem a solução tecnológica de "cartões
magnéticos com chip" para fins de controle das demanadas de
serviços por parte deste Regional.

 
Essencialmente, é o que se tem a relatar.
 
Preliminarmente, verifico a existência dos

pressupostos recursais.
 
De fato, a recorrente ostenta legitimidade para a

interposição da presente impugnação, haja vista a sua
condição de licitante no procedimento sob foco, bem como
tem interesse na alteração do edital, posto que o regramento
vergastado lhe atinge diretamente.

 
Ademais, tem-se por tempestiva a medida, vez que o

edital, replicando disposição legal (art. 24, do Decreto
10.024/2019), em seu item 14, previu a possibilidade da
irresignação até 3 (três) dias úteis antes da data designada
para a abertura da sessão pública, portanto, até o dia 19 de
maio de 2021, vez que a abertura das propostas está prevista
para o dia 25/05/2021 (0891374); e a impugnação se deu no
dia 18/05/2021 (0895850). 

 
Superadas as questões preliminares, em que se

observaram presentes os pressupostos processuais,
permissivos do seu conhecimento, evolui-se para a análise
meritória.

 
Nesse diapasão, a questão nodular está em se

definir se a manutenção do requisito reclamado, cartões
magnéticos com chip, tem o condão de restrigir a
competitividade do certame.

 
Sob a temática, o Tribunal de Contas da União já se

debruçou em vários processos similares, assentando o
entendimento e formando jurisprudência no sentido de que a
exigência é possível, não atentatória a amplitude de propostas
e dentro do espectro da discricionariedade da Administração.

 
É exatamente nessa linha que dispõe o Acórdão

725/2015-TCU- Plenário. Senão vejamos:
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"Vista esta representação acerca de possível
irregularidade no pregão eletrônico 11/2015,
promovido pela Universidade Federal de
Alfenas – Unifal para contratação de empresa
especializada em gerenciamento de
abastecimento de combustíveis e manutenções
diversas para atendimento à frota oficial da
Universidade.
 
Considerando que a representação preenche
os requisitos de admissibilidade dos arts. 235
e 237, inciso VII, da Lei 8.443/1992, c/c o art.
113, § 1º, da Lei 8.666/1993;
 
considerando que a representante aponta
como possível irregularidade a exigência
relativa à tecnologia do objeto licitado
(cartões magnéticos com chip), por
entender que é excessiva e restritiva ao
caráter competitivo do certame, além de
direcionar o referido procedimento;
 
considerando que a jurisprudência do
Tribunal de Contas da União tem se
inclinado para o entendimento de que
essa exigência não se configura nem
desarrazoada, nem restritiva à
competição, como se pode verificar nos
acórdãos 1.228/2014; 1.595/2014;
1.711/2014; 2.042/2014; 2.217/2014;
2.218/2014; 2.863/2014 e 30/2015, todos
do Plenário;
 
Os ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM,
por unanimidade, de acordo com os pareceres
emitidos nos autos, conforme proposto pela
relatora e com fundamento nos arts. 143,
inciso III, 235 e 237, VII, do Regimento
Interno, c/c o art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993
em conhecer da representação e considerá-la
improcedente, em indeferir a cautelar
pleiteada e em dar ciência desta deliberação à
representante e à Unifal." (Grifei).
 

 Na mesma senda o Acordão 7291/2014-TCE-
Segunda Câmara:

 
"Vista esta representação, com perdido de
adoção de medida cautelar, da empresa Trivale
Administração Ltda. sobre possíveis
irregularidades praticadas pela Amazônia Azul
Tecnologias de Defesa S.A. na condução do
pregão presencial 20/2014, cujo objeto é
“registro de preços para eventual contratação
de empresa especializada em prestação de
serviços de gerenciamento de sistema
informatizado e integrado via WEB, em tempo
real, para abastecimento de combustível por
meio de cartão magnético com chip e tíquete,
para atender as necessidades da Amazônia
Azul Tecnologias de Defesa S.A – AMAZUL e
dos órgãos participantes”;
 
considerando que a representação, por
preencher os requisitos do § 1º do art. 113 da
Lei 8.666/1993 e do inciso VII do art. 237 do
Regimento Interno, deve ser conhecida;
 
considerando a jurisprudência do TCU de
não haver irregularidade na exigência
de cartões magnéticos com chip para o
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objeto licitado, eis que se afigura
razoável e se encontra na esfera de
discricionariedade do contratante fazer
essa opção, pois não é considerada
restritiva ao caráter competitivo da
licitação, conforme acórdãos 1.228/2014,
1.595/2014, 2.217/2014, 2.042/2014 e
2.218/2014 do Plenário, e 4.674/2014 da
2ª Câmara;
 
considerando, portanto, que não restou
configurada a irregularidade de restrição
à competitividade apontada pelo
representante.
 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas
da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara,
por unanimidade, de acordo com os pareceres
uniformes da Secretaria de Controle Externo
no Estado do Rio de Janeiro (Secex/RJ) emitido
nos autos e com fundamento nos arts. 235 e
237 do Regimento Interno, em conhecer desta
representação, considerá-la improcedente, dar
ciência desta deliberação, bem como da
instrução da unidade técnica, à representante
e à Amazul e arquivar este processo." (Grifei).

 
As medidas de exigência do cartão magnético com

chip, em verdade tem o condão de preservar a segurança da
avença e da relação a ser engendrada, não havendo, conforme
os excertos de jurispudência do TCU suprareportados,
qualquer irregularidade em sua previsão nos editais de
licitação.

 
Assim, respondendo objetivamente ao que

questionado, esta Assessoria Jurídica não vê nenhum óbice à
previsão de que as contratantes exijam que as empresas
trabalhem com cartões magnéticos com chip em casos
como o dos autos, não entendendo, na esteira como já
deliberou o TCU por várias ocasiões, como restritiva a
medida.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral,

com a recomendação de encaminhamento do processo ao
Pregoeiro, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 24/05/2021, às 14:48, 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
0896028 e o código CRC 047B6222.

0000063-86.2021.6.02.8000 0896028v22
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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 maio de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Considerando o Parecer 556 (0896028), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, devolvo o feito a
Vossa Senhoria para prosseguimento da licitação, com a
adoção de providências decorrentes.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/05/2021, às 18:10, 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
0896201 e o código CRC 444A3C98.
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tMKNHUSK7H7JQSJ7NHKQI�F7SHUPJ7RJaJ7SKuK7PH7KPaQUQISNKlmJ7HISQaKPK7Ha74�7��HNJ7GJN7RHUSJ�]7:7HaGNHIK7JNK7QaGMhUKUSHF
HIGHRQKcQ�KPK7UJ7IHhaHUSJF7PHSHUSJNK7PH7IQISHaK7QUSHcQhHUSH7H7IMGHNQJN7KJ7HuQhQPJ7UJ7HPQSKcF7J7tMKc7PQIGHUIK7J7MIJ7PH7RKNSmJ
aKhUgSQRJ7GKNK7J7IHNTQlJ7PH7hHNHURQKaHUSJ7PKI7aKUMSHUlxHIF7NHKcQ�JM7RNQSHNQJIK7KU�cQIH7PJ7JZLHSJ7H7GHNRHZHM7UOSQPJ
PQNHRQJUKaHUSJF7J7tMH7hHNK7a�RMcK7K7KaGcK7RJaGHSQSQTQPKPH]kIIJ7GJNtMHF7J7HPQSKc7Ha7IHM7PHIRNQSQTJF7HIS�7IHcHRQJUKU7PJ
KGHUKI7HaGNHIKI7tMH7GJIIMHa7IQISHaK7RJa7J7MIJ7PH7RKNSmJ7aKhUgSQRJ7GKNK7J7<MK7{UhHcJ7|HUQF79b̂ 7_7eJa7<HSQNJ7_
;MNQSQZK3W<7;KNcHSSJ]cQRQSKRJHI}N~KPTJhKPJI]RJa]ZN7���]NR~KPTJhKPJI]RJa]ZN7IHNTQlJ7PH7aKUMSHUlmJ7PK7iNJSK7Ha
HIGHROiQRJF7PHIRJUIQPHNKUPJ7GJSHURQKQI7cQRQSKUSHI7tMH7g7J7RKIJ7PK7QaGMhUKUSHF7tMH7GJIIMHa7IQISHaK7hHNHURQKaHUSJ
HcHSN�UQRJ7PH7aKUMSHUlmJ7PH7iNJSK7KUSQiNKMPHF7SJSKcaHUSH7�HZF7RJa7SHRUJcJhQK7QUSHcQhHUSH7H7KTKUlKPKF7RJa7IHUyK7GHIIJKc7H
QUSNKUIiHNOTHc7GKNK7KRJaGKUyKaHUSJ7PKI7JNPHUI7PH7IHNTQlJ7Ha7SHaGJ7NHKcF7GHNaQSQUPJ7Ma7RJUSNJcH7HiHSQTJ7PK7aKUMSHUlmJ
GNHTHUSQTK7H7RJNNHSQTK7PH7THORMcJI7H7a�tMQUKIF7JSQaQ�KUPJ7K7RJaMUQRKlmJ7HUSNH7RcQHUSHI7H7JiQRQUKIF7HUhcJZKUPJ7SJPJ
GNJRHIIJ7PH7JNlKaHUSKlmJF7RJSKlmJF7UHhJRQKlmJ7H7KGNJTKlmJ7PKI7JNPHUIF7PQIGHUIKUPJ7J7MIJ7PH7RKNSmJ7aKhUgSQRJF7tMH7GJN
TH�HI7ImJ7HuSNKTQKPJIF7hHNKUPJ7Ma7KaZQHUSH7GNJGORQJ7�7iNKMPHF7J7tMH7GJPHN�7RKMIKN7GNHLMO�J7K7:PaQUQISNKlmJ]7:IIQaF7KJ
PHcQaQSKN7J7JZLHSJ7K7GKNSQRQGKlmJ7KGHUKI7PH7HaGNHIKI7tMH7MSQcQ�Ka7RKNSmJ7aKhUgSQRJF7HISKN_IH_�7NHPM�QUPJ7PNKISQRKaHUSH7K
RJaGHSQSQTQPKPH7UJ7RHNSKaHF7TQISJ7tMH7KaZJI7�RKNSmJ7aKhUgSQRJ7JM7IQISHaK7�HZ�7PHGHUPHa7PH7IHUyK7H3JM7KIIQUKSMNK
PQhQSKcF7cJhJ7PQIGHUIK7K7HuQhvURQK7PK7MSQcQ�KlmJ7PH7IJaHUSH7RKNSmJ7aKhUgSQRJ7H7GJIIQZQcQSK7SKaZga7K7GKNSQRQGKlmJ7PH
HaGNHIKI7tMH7PHSHUyKa7J7IQISHaK7PH7hHNHURQKaHUSJ7�HZ7KaGcQKUPJ7K7RJURJNNvURQK7UK7ZMIRK7GJN7aHcyJNHI7GNHlJIF7Kcga7PH
aKQJN7HiQRQvURQK7H7IHhMNKUlK]7VHIIH7IHUSQPJF7SHa_IH7tMH7J7PQNHRQJUKaHUSJ7K7IQISHaKI7RJa7MIJ7PH7RKNSmJ7aKhUgSQRJ7g
PHaKIQKPKaHUSH7NHISNQSQTJF7aJSQTJ7GHcJ7tMKcF7PHTH7IHN7NHiJNaKPJ7GKNK7J7iQa7PH7IH7GNQTQcHhQKN7K7KaGcK7RJaGHSQSQTQPKPH7H7K
HiQRQvURQKF7KPaQSQUPJ_IH7IQISHaKI7IQaQcKNHI7H3JM7IMGHNQJNHI7tMH7PQIGHUIHa7J7MIJ7PH7RKNSmJ7aKhUgSQRJF7RJUiJNaH7IH7GKIIK7K
UKNNKN]7<MK7{UhHcJ7|HUQF79b̂ 7_7eJa7<HSQNJ7_7;MNQSQZK3W<7;KNcHSSJ]cQRQSKRJHI}N~KPTJhKPJI]RJa]ZN7���]NR~KPTJhKPJI]RJa]ZN
kk]7=kYk?:rC@7D@7@eX>?@7:7>YW<>B:B7�q>7q?k=k|:Y7BkB?>Y:7;@Y7;:<?C@7Y:AV�?k;@]7:DYkBBC@7D>7BkB?>Y:
>=>?<sVk;@7BkYk=:<7>7BqW><k@<]7DkBW>VB:7D@7qB@7D>7;:<?C@7Y:AV�?k;@]7BkB?>Y:7:V?kE<:qD>]7A>B?C@
>Ek;k>V?>7D@7;@V?<:?@]7:;@YW:V�:Y>V?@7>Y7?>YW@7<>:=]7B>V�:7W>BB@:=7>7kVB?<:VBE><�p>=7BkYk=:<7:@
BkB?>Y:7w?@�>Vz]7@7>PQSKc7PJ7RHNSKaH7PQNHRQJUK7J7JZLHSJ7K7HaGNHIKI7tMH7GJIIMHa7IQISHaK7PH7hHNHURQKaHUSJ7PH
aKUMSHUlxHI7GJN7RKNSmJ7aQRNJ7GNJRHIIKPJ7RJa7RyQG7JM7aKhUgSQRJF7QUKPaQSQUPJF7PH7iJNaK7HtMQTJRKPKF7K7KGNHIHUSKlmJ7PH
IQISHaKI7IQaQcKNHI7JM7IMGHNQJNHIF7tMH7PQIGHUIKa7J7MIJ7PH7RKNSmJ7aKhUgSQRJ]7kIIJ7GJNtMHF7JMSNKI7HaGNHIKI7HIGHRQKcQ�KPKI
PJ7IHhaHUSJF7RJaJ7g7J7RKIJ7PK7kaGMhUKUSHF7GJIIMHa7IQISHaK7hHNHURQKaHUSJ7PH7aKUMSHUlmJ7PH7iNJSK7KUSQiNKMPHF
SJSKcaHUSH7�HZF7RJa7SHRUJcJhQK7QUSHcQhHUSH7H7KTKUlKPKF7RJa7IHUyK7GHIIJKc7H7QUSNKUIiHNOTHc7GKNK7KRJaGKUyKaHUSJ7PKI
JNPHUI7PH7IHNTQlJ7Ha7SHaGJ7NHKcF7GHNaQSQUPJ7Ma7RJUSNJcH7HiHSQTJ7PK7aKUMSHUlmJ7GNHTHUSQTK7H7RJNNHSQTK7PH7THORMcJI7H
a�tMQUKIF7PQIGHUIKUPJ7J7MIJ7PH7RKNSmJ7aKhUgSQRJ]7VHISH7IQISHaK7PHIHUTJcTQPJ7GHcK7kaGMhUKUSHF7KJ7RJUSN�NQJ7PJ7IQISHaK
TQK7RKNSmJ7aKhUgSQRJF7UmJ7y�7tMKctMHN7GJIIQZQcQPKPH7PH7iNKMPHF7GJQI7Kcga7PH7IHUyK7GHIIJKc7TQURMcKPK7KJ7;WE7RJa7K
NHIGHRSQTK7yQHNKNtMQKF7J7IQISHaK7iJQ7SJSKcaHUSH7PHIHUTJcTQPJ7Ha7GcKSKiJNaK7wSJSKc7d>ezF7MSQcQ�K7ZKURJ7PH7PKPJI7PH7KcSK
GHNiJNaKURH7H7NHRMNIJI7PH7yJIGHPKhHa7PH7IQISHaK7wkU7RcJMPzF7RJa7hKNKUSQK7PH7PQIGJUQZQcQPKPH7PH7KRHIIJ712ub7H7KZIJcMSK
IHhMNKUlK7RJa7RHNSQiQRKlmJ7�??WBF7RJUiJNaH7KGNHIHUSKlmJ7Ha7KUHuJ]7<MK7{UhHcJ7|HUQF79b̂ 7_7eJa7<HSQNJ7_7;MNQSQZK3W<
;KNcHSSJ]cQRQSKRJHI}N~KPTJhKPJI]RJa]ZN7���]NR~KPTJhKPJI]RJa]ZN7@7IQISHaK7iJQ7RJURHZQPJ7GKNK7KSHUPHN7KI7UJNaKI7PH
IHhMNKUlK7H7GNJSHlmJ7PK7QUiJNaKlmJ7KSMKUPJ7UJ7RJUSHuSJ7PH7UOTHQI7PH7KRHIIJF7GHNiQI7H7GHNaQIIxHIF7JM7IHLKF7RKPK7MIM�NQJ
SHa7PQIGJUQZQcQ�KPJF7RJUiJNaH7IHMI7GHNiQIF7KRHIIJ7K7PHSHNaQUKPKI7QUiJNaKlxHI7PHUSNJ7PH7PHSHNaQUKPJI7RJUSHuSJIF
GJIIQZQcQSKUPJ7K7PQISNQZMQlmJ7HiQRQHUSH7PH7SKNHiKI7PHUSNJ7PJ7RJUSHuSJ7hcJZKc7H7KJ7UOTHc7PH7yQHNKNtMQKIF7GJPHUPJ7RJUSHN7KSg75
UOTHQI7PH7TQImJ7yQHN�NtMQRK7PKI7SKNHiKI7H7QUiJNaKlxHI]7@ZIHNTH_IH7tMH7J7IQISHaK7PQIGHUIK7J7MIJ7PH7RKNSxHIF7KSHUPHUPJ7RJa
hNKUPH7IMGHNQJNQPKPH7SJPJI7JI7PHaKQI7NHtMQIQSJI7PJ7HPQSKc7H7TKQ7KcgaF7JiHNHRHUPJ87<HcKS�NQJI7KUKcOSQRJI7GKNK
KRJaGKUyKaHUSJI7tMH7GJIIQZQcQSKa7K7SJaKPK7KIIHNSQTK7PH7PHRQIxHI�7;JUSNJcH7PH7aMcSKI�7;JUSNJcH7PH7RJaZMISOTHc�7;HUSNKc
PH7SNKUIGJNSHI7�qZHNG�ZcQRJ��7DQIGJUQZQcQ�KaJI7cJhI7PH7KRHIIJI7tMH7GJPHa7IHN7JiHNHRQPJI7KJ7?NQZMUKc7PH7;JUSKI7GKNK
KRJaGKUyKaHUSJ7Ha7SHaGJ7NHKc7PKI7JNPHUI7PH7IHNTQlJI�7�DQIGJUQZQcQ�KaJI7NHcKS�NQJI7GKNK7J7WJNSKc7PK7?NKUIGKNvURQK�7:
hHISmJ7PK7aKUMSHUlmJ7PH7iNJSKI7RJUIQISH7UK7MSQcQ�KlmJ7PH7agSJPJIF7SgRUQRKI7H7iHNNKaHUSKI7QUiJNaKSQ�KPKIF7tMH7GHNaQSH7�I
HaGNHIKI7HcQaQUKN7JI7NQIRJI7QUHNHUSHI7KJ7QUTHISQaHUSJ7PJI7IHMI7THORMcJIF7KMaHUSKN7K7GNJPMSQTQPKPH7H7HiQRQvURQK7PH7IMKI
JGHNKlxHI]7VHIIH7IHUSQPJF7g7SJSKcaHUSH7PQIGHUI�THc7J7MIJ7PH7RKNSxHI7GKNK7aKUMSHUlxHIF7J7tMKc7IHNTH7SmJ_IJaHUSH7GKNK
JUHNKN7J7RMISJ7PJ7RJUSNKSJF7GJIIQZQcQSK7K7iNKMPHF7MaK7TH�7tMH7GHIIJKI7UmJ7KMSJNQ�KPKI7aMUQPKI7PJ7RKNSmJ7aKhUgSQRJ
GJPHNmJ7JRKIQJUKN7GNHLMO�JI7K7:PaQUQISNKlmJ]7kIIJ7L�7UmJ7JRJNNH7RJa7J7IQISHaK7PQIGJUQZQcQ�KPJ7GHcK7kaGMhUKUSHF7MaK7TH�
tMH7J7HUTQJ7GKNK7aKUMSHUlmJ7PHGHUPHN�7PH7RyKTH7H7IHUyK7PH7KRHIIJF7NHISKUPJ7RJUSNJcKPJ7KSNKTgI7PJ7;WE7K7NHKcQ�KlmJ7PJI
IHNTQlJIF7RJa7aJUQSJNKaHUSJ7Ha7SHaGJ7NHKcF7hHNKUPJ7<MK7{UhHcJ7|HUQF79b̂ 7_7eJa7<HSQNJ7_7;MNQSQZK3W<
;KNcHSSJ]cQRQSKRJHI}N~KPTJhKPJI]RJa]ZN7���]NR~KPTJhKPJI]RJa]ZN7hNKUPH7HiQRQvURQK7H7IHhMNKUlK]7>a7KUHuJF7RJcKRQJUK_IH
PQTHNIJI7HPQSKQI7NHRHUSHI7PJ7aHIaJ7IHNTQlJF7JI7tMKQI7UmJ7HuQhHa7RKNSmJ7aKhUgSQRJF7MaK7TH�7tMH7ImJ7SJSKcaHUSH
PQIGHUI�THQI7UHISH7IHhaHUSJ7PH7aKUMSHUlmJ7THQRMcKNF7IHUmJ7THLKaJI87>PQSKc7W>72̂ 23146̂ 7f7WNHiHQSMNK7PH7eJSMRKSM7@ZLHSJ8
;JUSNKSKlmJ7PH7HaGNHIK7HIGHRQKcQ�KPK7UK7GNHISKlmJ7PH7IHNTQlJI7PH7hHISmJ7QUSHhNKPK7PH7aKUMSHUlmJ7GNHTHUSQTK7H7RJNNHSQTK7H
hHISmJ7PH7GJJc7PH7THORMcJI7PK7iNJSK7aMUQRQGKc]7;KNSmJ7YKhUgSQRJ87VC@7>PQSKc7WW7442314147f7WNHiHQSMNK7PH7BKUSJ7>uGHPQSJ
@ZLHSJ87RJUSNKSKlmJ7PH7HaGNHIK7HIGHRQKcQ�KPK7QaGcKUSKlmJ7H7JGHNKlmJ7PH7IQISHaK7QUiJNaKSQ�KPJ7H7QUSHhNKPJ7PH
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS – TRE/AL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENTE  

 

DIREITO DE PETIÇÃO – ILEALIDES EM EDITAL – Art. 5º da Constituição Federal. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 

 

 

 

 
 

 

 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., 

inscrita no CNPJ n.º 05.340.639/0001-30, com sede na Rua Calçada Canopo, 11 - 2º Andar - 

Sala 03 - Centro de Apoio II - Alphaville - Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06541-078, e-mail: 

tiago.magoga@primebeneficios.com.br, por intermédio de seu procurador subscrito in fine, 

vem, respeitosamente, termos do artigo 24 do Decreto Federal n.º 10.024/2019, consoante 

motivos a seguir determinados: 
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I – DO DIREITO DE PETIÇÃO  

 

A Constituição Federal garante o direito de petição contra ilegalidade 

(cláusula do edital) e abuso de poder, conforme reza o art. 5º, inc. XXXIV, alínea “a”: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:  
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 
contra ilegalidade ou abuso de poder; 
 

O direito tutelado (de petição) não carece de maiores esclarecimentos, 

pois, desde o ano de mil novecentos e oitenta e oito (1988) vem sendo, paulatinamente, 

aprendido e exercido pelos cidadãos e pela próprio Poder Público. 

 

Considerando as ilegalidades que serão indicadas abaixo, tal documento 

deve ser recebido e analisado por força do art. 5º da Constituição Federal. 

 

II - DOS FATOS E DAS RAZÕES 

 

 

Está prevista para o dia 25/05/2021 as 14:00 horas, a abertura do Pregão 

Eletrônico n.º 04/2021, para o seguinte objeto: 

 
“Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, com 
tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso.” 
 

Em detida análise ao edital contatou-se diversas ilegalidade, as quais 

colocam em risco a pretendida contratação. 

 

PONTO 01 – DA AUSÊNCIA DAQUALIFICACAO ECONOMICA E FINANCEIRA  

 

Antes de qualquer outra argumentação, impende já registrar que o art. 32 

da Lei nº 8.666/93 determinou que os documentos de habilitação, previstos nos artigos 28 

a 31 da mesma lei, somente podem ser dispensados, no todo ou em parte, nos casos 

especiais, o que não é o caso desta licitação.  
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De acordo com os temos do edital não existe exigência de habilitação 

quanto a qualificação econômico-financeira: 

 
9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão 
encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada 
nos itens a seguir, para fins de habilitação:  

 
9.10.1. Habilitação jurídica:  
 
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores;  
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência;  
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada 
de prova da indicação dos seus administradores;  
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País: decreto de autorização;  

 
9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva.  

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:  
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;  
 
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.  
 
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 
 
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva 
com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
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das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943;  
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual;  
f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 
concorre;  
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 

 
A lei de licitação não delimitou que tipos de empresas ou 

grupos/consórcio devem apresentar os documentos elencados nos arts. 28 a 31 da Lei n.º 

8.666/93. 

 

De acordo com o princípio da isonomia, a exigência de um documento 

deve-se estender a todas as licitantes, exceto aqueles que a LEI assim exija. Mas, não é o 

caso dos presentes autos. 

 

Conforme se constata, não está sendo exigida a qualificação econômico-

financeira completa, nem tampouco qualificação técnica, conforme determina a legislação 

e jurisprudência do TCU. 

 

Em que pese a Constituição Federal determinar a inclusão de exigência 

de qualificação econômica, não se vislumbra qualquer cláusula efetiva neste sentido. 

 

Para dar azo a obrigatoriedade de se incluir nos editais de licitação 

exigência de qualificação econômico-financeira, necessário indicar os comandos legais 

aplicáveis: 

 

CF/88 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:     
[…] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 
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de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.  
 

Neste sentido, a Lei Geral de Licitações, a qual regulou este dispositivo 

constitucional, estabeleceu quais documentos atenderiam ao termo “indispensáveis” em 

seus artigos 27 a 31, in verbis: 

 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV – regularidade fiscal e trabalhista; 
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 
Federal; 
[…] 
Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física; 
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do 
art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação. 
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
§ 1o  A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser 
dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, 
fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. 
[…] 
§ 3º  A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por 
registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto 
no edital e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei.
  
 

Do mesmo modo, o Decreto n.º 10.024/2019 também determinou como 

obrigatório exigir a qualificação técnica (entende-se na forma da lei n.º 8.666/93): 

 

CAPÍTULO X 
DA HABILITAÇÃO 
Documentação obrigatória 
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Art. 40.  Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a 
documentação relativa: 
I - à habilitação jurídica; 
II - à qualificação técnica; 
III - à qualificação econômico-financeira; 
IV - à regularidade fiscal e trabalhista; 
V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e 
municipais, quando necessário; e 
VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da 
Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

Portanto, a legislação prevê expressamente que, com a finalidade de se 

comprovar a boa situação financeira da empresa (QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E 

FINANCEIRA), deve ser exigido das licitantes o balanço patrimonial, índices 

econômicos e a certidão negativa de falência pois são documentos idôneos para 

demonstrar de fato a saúde financeira de qualquer sociedade empresária. 

 

Desta forma, os Legisladores determinaram que a Administração Pública, 

na fase de habilitação, deverá exigir das licitantes a apresentação de todos os documentos 

elencados em seus incisos, dentre os quais se destaca a necessidade da comprovação da 

qualificação econômico-financeira (inciso II), que foi omitida pelo presente edital. 

 

A Administração Pública que não exige todas as comprovações de 

habilitação (jurídica, técnica, econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista) deixa 

de cumprir os termos da legislação, e, consequentemente, viola o princípio constitucional 

da legalidade consignado no “caput” artigo 37 da carta magna, ora transcrito: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 
 

Da soma dos artigos da Lei de Licitações, do Decreto Federal e da 

Constituição Federal, conclui-se que a Administração tem o dever e não a faculdade de 

exigir das licitantes a comprovação da qualificação econômico-financeira através de: 

 

1. Balanço Patrimonial; e, 

2. Certidão negativa de falência. 
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Claro está que a disposição legal do art. 31 da Lei 8.666/1993 é 

OBRIGATÓRIA, por força do § 7º do art. 32 da mesma lei, in verbis: 

 

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
[…] 
§ 7o A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 e este artigo poderá 
ser dispensada, nos termos de regulamento, no todo ou em parte, para a 
contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, desde que para 
pronta entrega ou até o valor previsto na alínea “a” do inciso II do caput do art. 
23. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 
 

Ora, não sendo aquisição de produto para pesquisa e desenvolvimento, a 

exigência de tais documentos se torna obrigatória, conforme bem alinhado pelo TCU antes 

mesmo deste parágrafo ser incluído na Lei de licitação no ano de 2016. 

 

Portanto, a exigência de se comprovar, obrigatoriamente, a qualificação 

econômico-financeira encontra azo na legislação e não pode deixar de ser observada pela 

a Administração e tem como objetivo fazer com que não seja contratada uma empresa 

aventureira que não detêm condições mínimas para executar a contratação. 

 

Ocorre que o Edital atacado não exige que as licitantes comprovem sua 

qualificação econômico-financeira por meio de balanço patrimonial, situação essa que viola 

expressamente o texto legal.  

 

Uma simples certidão atestando que inexiste processo judicial de falência 

não tem o condão de, sozinha, comprovar a capacidade econômica de uma empresa. 

 

Aliás, pelo contrário, quando existir esse registro, significa que, em tese, 

a empresa já foi à bancarrota, de modo que a “Inês é morta”. 

 

Ressalta-se que a administração pública se encontra vinculada não só ao 

edital, mas também aos princípios norteadores da Licitação, entre eles o princípio da 

legalidade, disposto tanto no Art. 37 da Constituição Federal como em praticamente toda 

norma referente à Administração Pública na legislação brasileira. 
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Assim, a expedição de Edital de licitação do qual carecem requisitos 

mínimos previstos na Lei Federal nº 8.666/93 é um ato administrativo manifestamente 

ilegal, devendo ser anulado e revisto. 

 

Neste sentido, o TCU proferiu o seguinte acórdão: 

 

“Enunciado 
A exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a 
capacidade econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com 
o objeto a ser licitado, não é apenas uma faculdade, mas um dever da 
Administração, devendo ser essa exigência a mínima capaz de assegurar 
que a empresa contratada estará apta a fornecer os bens ou serviços 
pactuados. 
Acórdão 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de 
medida cautelar, encaminhada ao TCU pela empresa Link Card Administração 
de Benefícios Ltda. contra o edital do Pregão Eletrônico 7/2018, promovido pelo 
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) para o “fornecimento de 
cartões combustível pós-pagos” para a frota de veículos daquela unidade. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão 
do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, 
§ 1º, do Regimento Interno, em: 
9.1. conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente 
procedente; 
9.2. revogar a medida cautelar adotada no processo, autorizando o TRE/ES, 
excepcionalmente, a dar prosseguimento ao Pregão Eletrônico 7/2018; 
9.3. dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) de 
que a não exigência de comprovação de qualificação técnica e econômico-
financeira identificada no edital do Pregão Eletrônico 7/2018 (Processo 
26.659/2017) afronta o disposto no art. 27, c/c os arts. 30, 31 e 32 da Lei 
8.666/1993; 
9.4. arquivar o processo. TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves 
de Souza, em 25 de abril de 2018 – Relator JOSÉ MÚCIO MONTEIRO” 
 

A questão é de suma importância, ainda mais no ramo de gerenciamento 

de Frota. Para exemplificar, se eventualmente a Contratante não realizar o pagamento à 

Contratada Gerenciadora, esta deverá cumprir com os prazos de pagamentos acordados 

com a Rede Credenciada, mediante contrato privado, para que não haja recusa de prestação 

de serviços por partes destes. 

 

A gerenciadora, futura contratada, deve comprovar que tem uma boa 

saúde financeira para suportar o contrato. 
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Entretanto, algumas empresas, para fazer prova desta condição, fazem 

alterações no Balanço Patrimonial, de forma a maquia-lo e poder se sagrar vencedora do 

certame. 

 

Isto a impugnante PRIME pode afirmar com experiência de causa, pois, 

já se deparou com diversas empresas, sendo que uma delas, a NP3 COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA foi inabilitada e penalizada pelo TRE-GO, estando impedida de 

participar de certames pelo prazo de 12 meses. 

 

A outra, CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA., já registrou 03 

Balanços para o exercício de 2019, tendo 02 já desarquivadas pela Junta Comercial do 

Paraná, a qual está sendo inabilitada em diversos certames, e para os quais firmou contrato, 

está sendo rescindido, como é o caso da Prefeitura de Teresina-PI (Fundo Municipal de 

Saúde), cuja decisão foi determinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 

 

Portanto, além de ser obrigatório, evita-se contratar com empresa 

inidônea e ter problemas na execução do contrato. 

 

Sendo assim, busca-se a inclusão da exigência de qualificação 

econômico-financeira nos moldes estabelecidos pelos artigos 27, 31 e 32 da Lei 8.666/93 

para todas as empresas. 

 

PONTO 02 – DA FALTA DE EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA 
ATESTADO E (+) DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA COMPROVAÇÃO  

 
No mesmo sentido, o edital não exige a apresentação de atestado de 

capacidade técnica, em que pese constar a Constituição Federal determinar a inclusão de 

exigência de qualificação técnica nos procedimentos licitatórios,. 

 

Para dar azo a obrigatoriedade de se incluir nos editais de licitação 

exigência de qualificação técnica, necessário indicar os comandos legais aplicáveis: 

 

CF/88 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:     
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[…] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.  
 

Neste sentido, a Lei Geral de Licitações, a qual regulou este dispositivo 

constitucional, estabeleceu quais documentos atenderiam ao termo “indispensáveis” em 

seus artigos 27 a 31, in verbis: 

 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV – regularidade fiscal e trabalhista; 
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 
Federal; 
[…] 
 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, 
e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 
caso. 
§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, 
no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as 
exigências a:  
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 
de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências 
de quantidades mínimas ou prazos máximos;     
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Do mesmo modo, o Decreto n.º 10.024/2019 também determinou como 

obrigatório exigir a qualificação técnica: 

 

CAPÍTULO X - DA HABILITAÇÃO 
 
Documentação obrigatória 
 
Art. 40.  Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a 
documentação relativa: 
I - à habilitação jurídica; 
II - à qualificação técnica; 
III - à qualificação econômico-financeira; 
IV - à regularidade fiscal e trabalhista; 
V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e 
municipais, quando necessário; e 
VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da 
Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

Claro está que as disposições legais do art. 30, §§ 1º da Lei 8.666/1993 são 

OBRIGATÓRIAS, por força do § 7º do art. 32 da mesma lei, in verbis: 

 

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
[…] 
§ 7o A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 e este artigo poderá 
ser dispensada, nos termos de regulamento, no todo ou em parte, para a 
contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, desde que para 
pronta entrega ou até o valor previsto na alínea “a” do inciso II do caput do art. 
23. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 
 

Ora, não sendo aquisição de produto para pesquisa e desenvolvimento, a 

exigência de tais documentos se torna obrigatória, conforme bem alinhado pelo TCU antes 

mesmo deste parágrafo ser incluído na Lei de licitação no ano de 2016. 

 

Neste sentido, o TCU proferiu o seguinte acórdão: 

 

“Enunciado 
A exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a 
capacidade econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com 
o objeto a ser licitado, não é apenas uma faculdade, mas um dever da 
Administração, devendo ser essa exigência a mínima capaz de assegurar 
que a empresa contratada estará apta a fornecer os bens ou serviços 
pactuados. 
Acórdão 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de 
medida cautelar, encaminhada ao TCU pela empresa Link Card Administração 
de Benefícios Ltda. contra o edital do Pregão Eletrônico 7/2018, promovido pelo 
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) para o “fornecimento de 
cartões combustível pós-pagos” para a frota de veículos daquela unidade. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão 
do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, 
§ 1º, do Regimento Interno, em: 
9.1. conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente 
procedente; 
9.2. revogar a medida cautelar adotada no processo, autorizando o TRE/ES, 
excepcionalmente, a dar prosseguimento ao Pregão Eletrônico 7/2018; 
9.3. dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) de 
que a não exigência de comprovação de qualificação técnica e econômico-
financeira identificada no edital do Pregão Eletrônico 7/2018 (Processo 
26.659/2017) afronta o disposto no art. 27, c/c os arts. 30, 31 e 32 da Lei 
8.666/1993; 
9.4. arquivar o processo. TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves 
de Souza, em 25 de abril de 2018 – Relator JOSÉ MÚCIO MONTEIRO” 
 

Não obstante, não faz sentido contratar empresa especializa sem exigir 

comprovação da especialização! 

 

Veja, o edital trouxe como objeto o seguinte: 

  

 
“1- DO OBJETO  
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede 
especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para 
atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos 
requisitados sob seu uso.” 
 

A única forma de comprovar que uma empresa é especialista, ou no 

mínimo tenha experiência capaz de comprovar aptidão para executar o futuro contrato, é 

através de apresentação de atestados fornecidos por empresas, públicas ou privadas, de 

modo que sejam compatíveis em características, prazos e quantidades, conforme dita a lei. 

 

Cabe esclarecer que a Administração Pública, em suas contratações, está 

adstrita aos ditames legais que a regem. E nesta base de pensamento temos que a licitação 

é o meio administrativo pelo qual o poder público adquire os bens, obras e serviços 

indispensáveis ao cumprimento de suas obrigações. Em linguagem bem simples: licitação 

é a forma do governo fazer suas compras para garantir o desenvolvimento econômico, 

social e cultural da sociedade.  
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Em razão de seu gigantismo, o poder público, nas esferas federal, estadual 

e municipal, é o maior comprador de bens, serviços e obras do país. É necessário rigoroso 

atendimento à legislação para que esse grande volume de recursos seja aplicado com 

eficiência e economicidade. 

 

É o imperativo do Art. 3º da Lei de Licitações e Contratos – “A licitação 

destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração (...)” 

 

Com isto, temos que o processo licitatório tem como objetivo escolher, 

dentre os vários concorrentes de cada setor, a proposta mais vantajosa para o poder público 

no que se refere aos aspectos de preço e qualidade. Assim, é imprescindível a promoção de 

real competição entre as empresas licitantes, a fim de que a compra obtenha as condições 

mais vantajosas para a sociedade.  

 

Assim, cada participante deve comprovar o cumprimento dos requisitos 

mínimos de qualificação exigidos no edital de licitação. E ao poder público, cabe a escolha 

da melhor proposta, a fiscalização dos bens e serviços entregues pelo vencedor e sua correta 

utilização em favor da população. 

 

E para garantir a escolha da proposta mais vantajosa, não basta 

simplesmente o menor preço. Cientes de que rotineiramente empresas aventureiras aviltam 

os preços nos processos licitatórios (pregões eletrônicos) destinados à contratação de 

serviços terceirizados, afastando, por consequência, empresas sérias do certame, somado 

ao fato de que essas mesmas empresas aventureiras, posteriormente à assinatura dos 

contratos, não têm condições de cumpri-los, gerando os mais diversos transtornos e 

prejuízos ao Poder Público, concluiu-se que os órgãos públicos não podem ser silentes, sob 

pena de serem acusados de omissão e, eventualmente, por contratarem mal, virem a ser 

condenados por má gestão do erário. 

 

Para garantir que “empresas aventureiras” não minem o processo 

competitivo, cabe à Administração requerer destas uma real comprovação de capacidade 

técnica e financeira, com base no que dispõe a legislação acima citada. 
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Vemos desta forma que o legislador buscou assegurar à Administração 

ferramentas para selecionar empresas que não são aventureiras, que estão consolidadas no 

mercado, estando aptas a prestar serviços continuados para a Administração, e com 

capacidade para executar sem dificuldades seus encargos no momento da contratação. 

Tendo como benefício a redução de índices de contratações mal sucedidas, pois quanto 

mais a contratada estiver consolidada no mercado, com capacidade operacional adequada 

para desempenhar seus encargos, maiores serão as chances de ela cumprir o contrato ao 

longo do tempo, sem solavancos ou términos inesperados que possam colocar em risco a 

própria continuidade dos serviços públicos ofertados pela Administração. 

 

É notório que, ao deixar de estabelecer exigências mínimas capacidade 

técnica e estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação anterior 

da futura contratada, a Administração se expõe à má contratação, arriscando todo o seu 

objetivo que é o bem-estar da população. 

 

Temos as seguintes indagações: 

 

 Qual a garantia da Administração de que contratará empresa com 
“expertise” na execução do contrato? 

 Quem fica em situação de risco pela não apresentação dos atestados de 
capacidade técnica? 

 Quem é o favorecido pela comprovação de capacidade técnica? 
 

A Administração não se resguarda com nenhuma garantia de que a 

empresa tem uma mínima experiência na execução do contrato, pois poderá ser uma 

aventureira no mercado buscando se capitalizar com a intermediação de recursos públicos. 

Será que a Administração se arriscará em contratar uma empresa que pode se tornar 

inadimplente no curso da execução, colocando a população em risco de não ter a frota de 

veículos em condição de uso, como também o comércio local que poderá ter seus 

pagamentos comprometidos por não receber da gestora.  

 

Por fim, todos se favorecem com o cuidado da Administração em exigir a 

comprovação de capacidade técnica, pois a futura contratada demonstrará que está 

consolidada no mercado e apta a cumprir suas obrigações. 
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Neste viés, todos se favorecem com o cuidado da Administração em exigir 

a comprovação de capacidade técnica, pois a futura contratada demonstrará que está 

consolidada no mercado e apta a cumprir suas obrigações. 

 

Não prever que a licitante vencedora da fase de disputa comprove 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, como estabelecido no art. 30, inc. II da Lei 

8666/93, é flertar com a possibilidade de contratar empresa não capaz de cumprir o 

contrato, é forçoso reconhecer que o gestor público deve se cercar de cautelas que garantam 

a prestação adequada e contínua dos serviços terceirizados, sob pena de ver zerados os 

ganhos de eficiência pretendidos. 

 

A lei de licitação n.º 8.666/93 determina que as licitantes devem 

comprovar sua qualificação técnica mediante a apresentação de Atestados que, conforme o 

nome já diz, atesta que a licitante já prestou serviços, de forma satisfatória, para objeto 

compatível em características, prazos e quantidades. 

 

Exigir atestado em licitação pública é tão importante que o TCE/SP editou 

a Súmula n.º 24, onde determina que seja exigida a comprovação de 50 a 60% do objeto 

licitado: 

 
SÚMULA Nº 24 
Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da 
qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei 
Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de 
quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde 
que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da 
execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente 
justificado. 
 
O TCU em julgado que analisou características necessárias à segurança da 

contratação de empresas prestadoras de serviço temos o seguinte: 

“Quando a Administração contrata determinada empresa com 
capacidades técnico operacional, profissional e econômico-financeira 
frágeis, o prejuízo social, econômico e administrativo é certo e enorme. E 
é justamente desses prejuízos que a Administração do TCU deseja 
esquivar-se mediante a aplicação, dentre outras regras, da exigência 
editalícia aqui debatida e defendida” (TC 028.029/2010-0 Segunda Câmara) 
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E em caso análogo, no qual o TRE-ES publicou edital para contratação de 

vale-combustível, a Corte de Contas da União em sessão plenária, onde o Exmo. Min. Rel. 

José Múcio Monteiro descortinou o assunto com o seguinte entendimento: 

 
GRUPO I – CLASSE VII – Plenário TC 005.316/2018-9  
Natureza: Representação 
(...) 
16. Cumpre ainda ressaltar que esta Corte de Contas expediu orientações acerca 
da matéria que, a meu ver, também deixam assente a natureza compulsória da 
exigência de habilitação (Licitações e contratos – orientações e jurisprudência do 
TCU, ed. 4, Brasília, 2010, p. 332, grifamos): 
‘É dever da Administração, ao realizar procedimentos licitatórios, exigir 
documentos de habilitação compatíveis com o ramo do objeto licitado, 
especialmente aqueles que comprovem a qualificação técnica e a 
capacidade econômico-financeira dos licitantes.  
Exigências habilitatórias (...) devem restringir-se apenas ao necessário para o 
cumprimento do objeto licitado.’ 
17. Reputo, dessa forma, que a Lei 8.666/1993 visa evitar o estabelecimento de 
exigências excessivas, sem, no entanto, deixar de impor que sejam apresentados – 
em todos os procedimentos licitatórios, salvo naqueles em que a própria lei 
autorize a dispensa – os documentos e condições minimamente suficientes para 
comprovar que os interessados estejam habilitados em todos os aspectos por ela 
estipulados. 
(...) 
5. Desse modo, cabe perquirir, neste processo, o grau de obrigatoriedade dessas 
exigências nas licitações públicas e quais efeitos sua eventual ausência teriam 
sobre a validade do certame.  
6. Como salientado nos pareceres da unidade técnica e do Ministério 
Público, reproduzidos no relatório que precede este voto, a 
jurisprudência e a doutrina são razoavelmente consensuais no 
entendimento de que a exigência de documentos que comprovem a 
qualificação técnica e a capacidade econômico-financeira das licitantes, 
desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, não é apenas uma 
faculdade, mas um dever da Administração. 
(...) 
Ata n° 14/2018 – Plenário Data da Sessão: 25/4/2018 – Ordinária Ministros 
presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Aroldo Cedraz e José Múcio 
Monteiro (Relator). 
 

Claro está que a disposições legais do art. 30, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993 

são OBRIGATÓRIOS, e em atenção os princípios da razoabilidade e da isonomia, esses, por 

sua vez não podem ser genéricos, imprecisos e omissos nos parâmetros objetivos para 

análise da comprovação aptos a demonstrar a habilitação técnica no fornecimento das 

insulinas. 

 

E isto vemos de forma taxativa na posição do TCU, publicada em seu 

Boletim de Jurisprudência nº 261 de 06/05/2019: 
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Acórdão 914/2019 Plenário (Representação, Relator Ministra Ana Arraes) 
Licitação. Qualificação técnica. Atestado de capacidade técnica. Quantidade. 
Prazo. Referência. 
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da 
comprovação (atestados de capacidade técnico-operacional) de que a 
licitante já tenha fornecido bens pertinentes e compatíveis em 
CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS com o objeto da 
licitação (art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993). 

 
 
A exigência de atestado serve para, sobretudo, resguardar a própria 

Administração no futuro, pois poderá contratar com empresa que não tem a capacidade de 

gerenciar um contrato de grande porte, como no presente caso, e não executar o contrato, 

trazendo prejuízos para a sociedade. 

 
É conclusivo o entendimento que é DEVER exigir Atestados de 

Capacidade Técnica e OBRIGATÓRIO estabelecimento de parâmetros objetivos em 

CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES (50 a 60% -  Súmula 24 TCE/SP) E PRAZOS para 

sua análise, sob pena de ferir o art. 3º da Lei 8.666/93 que em seu cerne de buscar “a seleção 

da proposta mais vantajosa para a administração”! 

 

IV - DOS PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, requer se digne o i. pregoeiro a JULGAR 

PROCEDENTE A PRESENTE IMPUGNAÇÃO a proceder as seguintes alterações: 

 
i. Adequar as exigências de Habilitação – Qualificação econômico-

financeiro, incluindo os documentos obrigatórios e taxativos do 

art. 31 da Lei n.º 8.666/93 e art. 40 do Decreto Federal n.º 

10.024/2019, (Balanço Patrimonial, índices contábeis e Certidão 

negativa de falência), conforme obrigatoriedade do art. 32 da lei 

n.º 8.666/93; 

 

ii. Adequar as exigências de Habilitação – Qualificação Técnica, 

incluindo obrigatoriedade de apresentação de Atestado de 

Capacidade Técnica, propriamente dito, bem como estabelecer 

critérios objetivos nos atestados de capacidade técnica tais como: 

“compatíveis em CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES (50% 
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- conforme súmula 24 do TCE/SP) E PRAZOS com o objeto da 

licitação”; 

 
iii. Republicar os termos do edital, reabrindo-se os prazos legais, 

conforme § 3º do art. 24 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

Na improvável hipótese de indeferimento da impugnação apresentada, 

requer-se desde já cópias dos autos do processo licitatório, para salvaguarda dos direitos 

da Impugnante, sem prejuízo das ações judiciais cabíveis (Mandado de Segurança), bem 

como para comunicação aos órgãos de fiscalização externos (Ministério Público e Tribunal 

de Contas). 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Santana de Parnaíba/SP, 21 de maio de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 

Tiago dos Reis Magoga – OAB/SP 283.834 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2021.
Srª AJ-DG.
 
Solicito, com a urgência que o caso requer, o

pronuncimanto quanto à nova peça impugnatória ao Edital
04/2021, evento sei nº 0896394.

 
Agradeço antecipadamente.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 24/05/2021, às 17:21, 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
0896396 e o código CRC 7E16B323.

0000063-86.2021.6.02.8000 0896396v1
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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 maio de 2021.
Nesta AJ/DG a impugnação ao edital de licitação

constante do evento SEI nº. 0896394, consistentes nos
seguintes pedidos de alterações: i. Adequar as exigências de
Habilitação – Qualificação econômicofinanceiro, incluindo os
documentos obrigatórios e taxativos do art. 31 da Lei n.º
8.666/93 e art. 40 do Decreto Federal n.º 10.024/2019,
(Balanço Patrimonial, índices contábeis e Certidão negativa de
falência), conforme obrigatoriedade do art. 32 da lei n.º
8.666/93; ii. Adequar as exigências de Habilitação –
Qualificação Técnica, incluindo obrigatoriedade de
apresentação de Atestado de Capacidade Técnica,
propriamente dito, bem como estabelecer critérios objetivos
nos atestados de capacidade técnica tais como: “compatíveis
em CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES (50% Matriz: Calçada
Canopo, nº 11, 2º andar, Sala 03 – Centro Apoio II, Bairro de
Alphaville - Santana do Parnaíba/ SP - CEP 06502-160 Filial:
Rua Açu, 47 – Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP:
13.098-335 licitacao@primebeneficios.com.br Documento
assinadodigitalmente conforme MPn° 2.200-2/2001 de
24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil. 18 - conforme súmula 24 do TCE/SP) E
PRAZOS com o objeto da licitação”; iii. Republicar os termos
do edital, reabrindo-se os prazos legais, conforme § 3º do art.
24 do Decreto n.º 10.024/2019.

 
Em que pese a imtempestividade do requesto,

recomenda-se que o mesmo seja recebido, frente à
importancia que o saneamento processual tencionado
tem para a Administração, posto que consistentes e voltadas à
segurança jurídica da futura avença a ser acertada por este
Regional; e, alfim, acatadas.
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Assim, recomenda-se a republicação do edital, com

as alterações, vez que alinhavadas com a melhor forma de
agir e com a segurança jurídica necessária ao certame.

 
Ao Pregoeiro, para conhecimento e continuidade do

feito.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 24/05/2021, às 18:29, 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
0896454 e o código CRC B8281B43.
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Despacho AJ-DG 0896454         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 355



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2021.
ILMO. SR. DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 
Referência: 02 Impugnação Edital 04/2021
 
Impugnante:PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

EMPRESARIAL LTDA., inscrita no CNPJ n.º 05.340.639/0001-
30.

 
I- Preliminarmente, DA INTEMPESTIVIDADE

DA IMPUGNAÇÃO
 
O aviso de licitação referente o Pregão Eletrônico

n° 04/2020, foi publicado no Diário Oficial da União em
12/05/2021, com abertura prevista para o dia 25/05/2021, às
14H – Horário de Brasília. De acordo com o ato convocatório,
abaixo transcrito:

"ITEM 14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da
data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.”

A peça impugnatória foi registrada no dia
21/05/2021, às 19 horas, encaminhada de forma eletrônica,
fora do horário de expediente deste Regional tampouco foi
observado o prazo acima destacado, com fulcro na legislação
vigente do Pregão Eletrônico.

 
II- DA FUNDAMENTAÇÃO
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Não obstante o requerimento deixar de observar os

prazos legais, a resposta da Administração afasta uma
possível contratação malsucedida, garantindo assim a
segurança jurídica do pretenso certame.

Nesse sentido, os argumentos do impugnante
reporta, resumidamente, a necessidade do Ato Convocatório
exigir atestado (s) de qualificação técnica, comprovação da
saúde financeira da futura contratada, esta comprobatória em
função da apresentação de balanço patrimonial, com
fundamentos em jurisprudências da nossa Corte Maior de
Contas, abaixo em destaque:

"O TCU em julgado que analisou
características necessárias à segurança da contratação
de empresas prestadoras de serviço temos o seguinte:
“Quando a Administração contrata determinada
empresa com capacidades técnico operacional,
profissional e econômico-financeira frágeis, o prejuízo
social, econômico e administrativo é certo e enorme. E
é justamente desses prejuízos que a Administração do
TCU deseja esquivar-se mediante a aplicação, dentre
outras regras, da exigência editalícia aqui debatida e
defendida” (TC 028.029/2010-0 Segunda Câmara)

Acrescentamos que nos autos do procedimento
eletrônico, fase interna da licitação, pedimos o
pronunciamento da Unidade de Assessoria Jurídica, segue:

 
“Nesta AJ/DG a impugnação ao edital de

licitação constante do evento SEI nº. 0896394,
consistentes nos seguintes pedidos de alterações: i.
Adequar as exigências de Habilitação – Qualificação
econômicofinanceiro, incluindo os documentos
obrigatórios e taxativos do art. 31 da Lei n.º 8.666/93 e
art. 40 do Decreto Federal n.º 10.024/2019, (Balanço
Patrimonial, índices contábeis e Certidão negativa de
falência), conforme obrigatoriedade do art. 32 da lei n.º
8.666/93; ii. Adequar as exigências de Habilitação –
Qualificação Técnica, incluindo obrigatoriedade de
apresentação de Atestado de Capacidade Técnica,
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propriamente dito, bem como estabelecer critérios
objetivos nos atestados de capacidade técnica tais
como: “compatíveis em CARACTERÍSTICAS,
QUANTIDADES (50% Matriz: Calçada Canopo, nº 11, 2º
andar, Sala 03 – Centro Apoio II, Bairro de Alphaville -
Santana do Parnaíba/ SP - CEP 06502-160 Filial: Rua
Açu, 47 – Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP:
13.098-335 licitacao@primebeneficios.com.br
Documento assinadodigitalmente conforme MPn°
2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil. 18 - conforme súmula 24 do TCE/SP) E PRAZOS
com o objeto da licitação”; iii. Republicar os termos do
edital, reabrindo-se os prazos legais, conforme § 3º do
art. 24 do Decreto n.º 10.024/2019.

 
Em que pese a intempestividade do requesto,

recomenda-se que o mesmo seja recebido, frente à
importância que o saneamento processual tencionado
tem para a Administração, posto que consistentes e
voltadas à segurança jurídica da futura avença a ser
acertada por este Regional; e, afim, acatadas.

 
Assim, recomenda-se a republicação do edital,

com as alterações, vez que alinhavadas com a melhor
forma de agir e com a segurança jurídica necessária ao
certame.”

 
III- DA DECISÃO:  
 
Com fulcro nas fundamentações lógicas e jurídicas

apresentadas pelo Impugnante e corroboradas pela Assessoria
Jurídica deste Regional, decide o Pregoeiro por julgar
procedente a impugnação interposta pela empresa,  a fim de
assegurar os princípios constitucionais da eficiência,
celeridade, sem olvidar da segurança jurídica zelando, dessa
forma, pelo interesse público.
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IV- DO ENCAMINHAMENTO PARA
RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO ATO
CONVOCATÓRIO:

 
Pelo exposto, sendo da aquiescência de V.Sª,

sugiro o encaminhamento dos presentes autos à Autoridade
Administrativa competente para promover as ações
necessárias à efetiva alteração e consequente
republicação do Ato Convocatório.

 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/05/2021, às 14:21, 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
0896537 e o código CRC 5804DD77.
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lAi@M@LAGHI5m5�EAM@;@?AGHI5Ws?>@?A[5@>?ME@>KI5Ii<@FALI<@:KAK:5K:5AD<:\:>LAGHI5K:5XL:\LAKI5K:5QADA?@KAK:5Ws?>@?A[
D<ID<@AC:>L:5K@LI[5i:C5?ICI5:\LAi:M:?:<5?<@Ls<@I\5Ii|:L@fI\5>I\5AL:\LAKI\5K:5?ADA?@KAK:5Ls?>@?A5LA@\5?ICI75~?ICDALof:@\
:C5QX9XQWJ9�TWBQXT[5�UXSWBYXYJT5t13�5PAL<@z75QAMGAKA5QA>IDI[5>̂544[50̂5A>KA<[5TAMA53_5m5Q:>L<I5XDI@I5BB[5nA@<<I5K:
XMDyAf@MM:5a5TA>LA>A5KI5OA<>AoiA25TO5a5QJO53̀ 130a4̀ 35{@M@AM759EA5XGE[5N�5m5XMDyAf@MM:5JCD<:\A<@AM5m5QACD@>A\2TO5m5QJO7
4_Z386a__15M@?@LA?AI�D<@C:i:>:;@?@I\Z?ICZi<5YI?EC:>LI5A\\@>AKIK@F@LAMC:>L:5?I>;I<C:5PO>h50Z033a0203345K:
0N23620334[5wE:5@>\L@LE@5A5B>;<A:\L<ELE<A5K:5QyAf:\5OviM@?A\5n<A\@M:@<A5a5BQOan<A\@MZ5465a5?I>;I<C:5\vCEMA50N5KI5WQJ2TOu5J
O9X�RT5?IC5I5Ii|:LI5KA5M@?@LAGHIx�5@@@Z59:DEiM@?A<5I\5L:<CI\5KI5:K@LAM[5<:Ai<@>KIa\:5I\5D<AzI\5M:FA@\[5?I>;I<C:5�5_̂5KI5A<LZ
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 25 de maio de 2021.
Sr. Presidente,
 
Trata-se de análise da impugnação ao Edital do

Pregão Eletrônico nº 04/2021, objetivando a contratação de
empresa especializada para a prestação de serviço de gestão
de manutenção de veículos, em rede especializada, através da
Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à
frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
aos veículos requisitados sob seu uso.

Tal requerimento de impugnação foi apresentado
pela empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA., inscrita no CNPJ n.º 05.340.639/0001-
30.  conforme o documento anexado no evento (0896394) e
tem por finalidade inserir no Ato Convocatório a exigência de
atestado(s) de qualificação técnica, comprovação da saúde
financeira da futura contratada, com apresentação de balanço
patrimonial.

Inicialmente foram os autos eletrônicos
encaminhados à Assessoria Jurídica desta Direção-Geral, que
se manifestou por meio do
Despacho 0896454,  recomendando a republicação do edital,
com as alterações, vez que alinhavadas com a melhor forma
de agir e com a segurança jurídica necessária ao certame.

Com essas informações, faço os presentes autos
eletrônicos conclusos a Vossa Excelência sugerindo, com as
vênias de estilo, que seja acolhido o requerimento de
impugnação em tela, apesar de intempestivo, frente à
importância de afastar uma possível contratação
malsucedida, autorizando-se as alterações no respectivo
edital, com republicação e fixação de nova data para a
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realização do Pregão Eletrônico nº 04/2021. 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 25/05/2021, às 14:57, 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
0896733 e o código CRC 2EF67B2A.
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DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2021.
 
Cuida-se de Requerimento com o objetivo de Impugnação

de Edital (0895850), interposta por PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em face do Edital nº 04/2021,
que tem por finalidade a contratação de empresa especializada para
a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede
especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão
eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso.

Nos termos do artigo 32-A da Res.-TRE/AL nº
15.904/2018 – Regulamento da Secretaria deste Tribunal -, siga o
feito à análise e manifestação da Seção de Aconselhamento Jurídico
desta Presidência.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
26/05/2021, às 11:46, 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
0896863 e o código CRC 2219D717.
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PROCESSO : 0000063-86.2021.6.02.8000

INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E
VEÍCULOS

ASSUNTO :

Pregão Eletrônico nº 04/2021. Prestação de
serviço de gestão de manutenção de veículos por
meio da internet com tecnologia de cartão
eletrônico. Impugnação do edital.
Intempestividade. Parecer da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral no sentido de que seja
republicado o edital com as alterações apontadas
no documento. Decisão do pregoeiro de
recebimento e provimento da impugnação.
Remessa para alteração e republicação do edital.
Parecer.

 

Parecer nº 582 / 2021 - TRE-AL/PRE/SAJ

Senhor Presidente,
 
Cuida-se do Pregão Eletrônico nº 04/2021 (0890781), que

tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço
de gestão de manutenção de veículos por meio de internet com
tecnologia de cartão eletrônico.

 
A empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial

LTDA. impugnou (0896394) o edital intempestivamente, com os
seguintes pedidos de alteração do instrumento editalício:

 
i. Adequar as exigências de Habilitação –
Qualificação econômicofinanceiro, incluindo os
documentos obrigatórios e taxativos do art. 31 da Lei
n.º 8.666/93 e art. 40 do Decreto Federal n.º
10.024/2019, (Balanço Patrimonial, índices contábeis
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e Certidão negativa de falência), conforme
obrigatoriedade do art. 32 da lei n.º 8.666/93; ii.
Adequar as exigências de Habilitação – Qualificação
Técnica, incluindo obrigatoriedade de apresentação
de Atestado de Capacidade Técnica, propriamente
dito, bem como estabelecer critérios objetivos nos
atestados de capacidade técnica tais como:
“compatíveis em CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES
(50% Matriz: Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, Sala
03 – Centro Apoio II, Bairro de Alphaville - Santana do
Parnaíba/ SP - CEP 06502-160 Filial: Rua Açu, 47 –
Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13.098-
335 licitacao@primebeneficios.com.br Documento
assinadodigitalmente conforme MPn° 2.200-2/2001
de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 18 - conforme
súmula 24 do TCE/SP) E PRAZOS com o objeto da
licitação”; iii. Republicar os termos do edital,
reabrindo-se os prazos legais, conforme § 3º do art.
24 do Decreto n.º 10.024/2019.

 
A Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral emitiu o Parecer

nº 556 (0896028) e o Despacho AJ-DG 0896454, sugerindo o seu
recebimento e provimento, não obstante ser intempestivo, com o
seguinte registro:

 
(...) recomenda-se que o mesmo seja recebido, frente
à importancia que o saneamento processual
tencionado tem para a Administração, posto que
consistentes e voltadas à segurança jurídica da
futura avença a ser acertada por este Regional; e,
alfim, acatadas.
Assim, recomenda-se a republicação do edital, com
as alterações, vez que alinhavadas com a melhor
forma de agir e com a segurança jurídica necessária
ao certame.

 
Por sua vez, o pregoeiro julgou (0896537 e 0896724)

procedente a impugnação da empresa, "a fim de assegurar os
princípios constitucionais da eficiência, celeridade, sem olvidar da
segurança jurídica zelando, dessa forma, pelo interesse público".

 
Em seguida, encaminhou os autos à autoridade

administrativa competente "para promover as ações necessárias à
efetiva alteração e consequente republicação do ato convocatório".
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O Diretor-Geral fez a conclusão do feito a Vossa
Excelência (0896733), sugerindo o acolhimento da impugnação e
republicação do edital, após proceder com as alterações devidas.

 
Vieram os autos a esta unidade de aconselhamento

jurídico.
 
Era o que havia de essencial a ser relatado.
 
As razões da empresa recorrente são deveras

importantes, motivo pelo qual é mister utilizar da prerrogativa da
administração para proceder com as devidas correções no ato
convocatório e republicá-lo, a despeito de a impugnação ter sido
intempestiva.

 
No caso, tal medida vai ao encontro do interesse público,

inclusive porque ela assegura a realização de um certame mais
seguro e eficiente, no esteio do que recomenda o Tribunal de Contas
da União, que aconselha evitar a contratação de empresas que não
tenham comprovado devidamente sua capacidade técnico-
operacional, profissional e econômico-financeira.

 
Nesse sentido, esta Seção ratifica o pronunciamento da

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0896454), no sentido que
seria importante a correção e republicação do edital do Pregão.

 
Ademais, o pregoeiro já decidiu nesse sentido (0896537),

acatando os fundamentos do recorrente para o entendimento de que
o ato convocatório deve ser refeito, de modo a se adequar às
exigências relativas à publicidade dos requisitos das empresas
licitantes. 

 
Pelo exposto, esta Seção sugere a Vossa Excelência que

defira o requerimento efetuado pelo pregoeiro, ao dar provimento ao
recurso em tela, para determinar a revisão do edital de Pregão
Eletrônico e a sua republicação.

 
É o parecer. À apreciação superior de Vossa Excelência.
 
Respeitosamente,
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Respeitosamente,
 
Pedro Augusto de Holanda Falcão
Analista Judiciário - Chefe da Seção de Aconselhamento

Jurídico
 
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO DE HOLANDA FALCÃO,
Chefe de Seção, em 28/05/2021, às 11:12, 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
0897922 e o código CRC B5A4C1A2.
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PROCESSO : 0000063-86.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Impugnação. Edital. Pregão Eletrônico nº 04/2014.

 

Decisão nº 1122 / 2021 - TRE-AL/PRE/AEP

 

Nos autos, analiso incidente observado durante a
evolução do Pregão Eletrônico nº 04/2021 (0890781), certame que
tem por finalidade a contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede
especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão
eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso.

Em impugnação extemporânea (0896394, a empresa
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA destacou as
necessárias adequações cabíveis, no seu entender, nas exigências de
habilitação, especificamente nos critérios de Qualificação
Econômicofinanceiro, nos termos dos artigos 31 e 32 da Lei nº
8.666/93, e artigo 40 do Decreto Federal nº 10.024/2019; e de
Qualificação Técnica.

O feito, submetido à análise da Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral um par de vezes (0896028 e 0896454), recebeu
recomendação, ainda que salientada a inobservância da inadequação
temporal da petição, a sua recepção e deferimento.

Por consequência, o Senhor Pregoeiro julgou procedente
o instrumento de insurgência ressaltando que seu conteúdo
conduziria à observância, durante o certame, dos princípios
eficiência, da celeridade, da segurança jurídica e do interesse
público.

Uma vez que o Senhor Diretor-Geral ratificou, em
conclusão (0896733), as manifestações precedentes, submetendo o
feito com a sugestão de republicação do edital, foram os autos à
Seção de Aconselhamento Jurídico cujo Parecer (0897922) orientou
que a recepção e o provimento do recurso, de forma a que, com isso,
fosse revisado e, a seguir, republicado o edital então vergastado.

 
 
É o breve relatório.
 
 
Como é cediço na doutrina e na jurisprudência, assume

relevância lapidar o edital de certame público.
O sucesso das pretensões aquisitivas públicas, tanto para

os órgãos públicos, quanto para as empresas participantes, decorre
de um edital de licitação bem elaborado. A fase interna da licitação
(delimitação correta das necessidades, definição preciso do objeto,
estabelecimentos de exigências de acordo com a legalidade, pesquisa
de preço, etc.) tem que guardar sequência cuidadosa, tudo para que
o transcurso do processo seja bem sucedido para ambas às partes,
isso sempre em prol da maior interessada e, por consequência, a
beneficiária direta, qual seja, a sociedade. 

Hely Lopes Meirelles, com particular argúcia, ressaltava
a relevância do tema já que “o edital é instrumento pelo qual a
administração leva ao conhecimento público sua intenção de realizar
uma licitação e fixa as condições de realização dessa licitação.”
(DALLARI, Aspectos jurídicos da licitação, 1992. p. 90.).

Não por acaso é essa a preocupação que norteia a
evolução deste feito, uma vez que, mesmo intempestivo, o expediente
impugnatório recebe total acolhida, sendo indicado como meio de
adequação do instrumento convocatório aos ditames legais de
regência pelos intervenientes posteriores ao seu registro.

A recepção das adequações, nos moldes como sugeridas,
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viabilizará que sejam incorporados os meios necessários para que
haja a melhor aferição das qualidades e das condições dos
concorrentes, atingindo, então, o almejo declinado pelo Senhor
Diretor-Geral, qual seja, o de dirimir a hipótese de contratação
malsucedida.

Tudo posto, acato os termos da impugnação registrada
para, providos os seus termos, determinar a imediata devolução do
feito à Secretaria de Administração com objetivo de que, uma vez
revisados os termos do edital, proceda-se à sua nova publicação,
medida essencial ao novo transcurso dos autos.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
31/05/2021, às 13:53, 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
0898437 e o código CRC 6EBD2288.
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DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2021.
Em cumprimento à Decisão 1122, da Presidência

(doc. 0898437), devolvo os autos à SLC, para que reformule o
edital, para dele constar os requisitos de habilitação
econômica, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.666/93; e de
qualificação técnico-operacional (art. 30), de modo a se
aferir sua aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, nos quantitativos mínimos  com
características semelhantes, devendo essa exigência guardar
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser
executado, conforme recomenda o TCU (Súmula 263), ou seja,
a exigência deve observar o percentual mínimo não superior
a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende
contratar, conforme se depreende das decisões da Corte de
Contas, a exemplo do Acórdão nº 2.924/2019 - Plenário (Rel.
Ministro Benjamim Zymler), e do Acórdão nº 2.996/2019 - 1ª
Câmara (Rel. Ministro Bruno Dantas).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/05/2021, às 21:27, 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
0899239 e o código CRC C36FF837.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0044//22002211  

Minuta  
PROCESSO Nº 0000063-86.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxx de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR DESCONTO, correspondente 
à taxa de administração, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de 
cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas e aos veículos requisitados sob seu uso. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede 
especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à 
frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob 
seu uso. 

 
1.2. O valor estimado a ser gasto com peças e serviços, durante o 
período de vigência de 12 (doze) meses, é de R$ 66.913,00 (sessenta e seis mil e 
novecentos e treze reais) e R$ 33.435,00 (trinta e três mil e quatrocentos e trinta e cinco 
reais), respectivamente, totalizando R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e 
oito reais). 
 

1.2.1. Como a taxa de administração  foi estimada  pela Administração em 0% (zero 
por cento), fixando-se neste edital tal limite, o desconto ofertado corresponderá a 
taxa de administração. Assim, exemplificativamente, se o licitante vencer o certame 

Minuta de edital alterada (0902330)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 371



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

2 

 

com o lance de 2% (dois por cento) de desconto, no contrato a taxa de administração 
será de 2% (dois por cento) negativa.  

1.2.2. O desconto ofertado neste licitação  não interferirá no valor total do contrato 
que será de R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e oito reais). 

 
2 – DA VIGÊNCIA  

 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 
 
2.2. O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por um 
período de até 60 (sessenta) meses. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham 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 
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situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 
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4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

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

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Percentual de desconto (corresponde à taxa de administração); 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I. 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto que 
corresponderá à taxa de administração. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do percentual de desconto do maior lance registrado, vedada a identificação 

do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o maior desconto, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
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observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar  

percentual de desconto inferior ao percentual de desconto estimado pela administração , 

ou que apresentar desconto manifestamente inexequível. 

8.3.1. O percentual de desconto, que corresponde à taxa de administração, foi 
estimado em 0% (zero por cento) que de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de descontos superiores. 

8.3.2.  Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou 

negativas, podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da 

proposta. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
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número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  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. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 
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9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a 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. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
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9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva.  

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
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período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica:  Comprovação de aptidão para a prestação dos 
serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 
desta licitação, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 

9.10.3.1. A exigência estabelecida no item 9.10.3. corresponderá ao 
quantitativo de 50  % (cinquenta por cento) dos serviços ora licitados. 

 
9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez Corrente 
- LC, e Solvência Geral - SG superiores a 1 (um); 

b) ) comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da 
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lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses  

c) certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do lote ofertado; 

d) conter o preço total do lote. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
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10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
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12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

Minuta de edital alterada (0902330)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 387



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

18 

 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 

 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 

 
15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da 
Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, 
será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  

 
16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 
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g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

17.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o 
valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

 
17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
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17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
17.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
17.4.5.   A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.  
 

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico. 

 
17.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1.  O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
18.2.  As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e deverão 
ser apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1 do Termo 
de Referência, além de especificar os valores por itens de contratação: as peças 
fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de 
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do 
sistema de gerenciamento. 
 
18.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota 
fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
18.4.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
18.5.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.6  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
18.7  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
18.8.  Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem 
ser autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 
 
18.9. - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
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do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a 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 a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
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interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO I-B – Discriminação dos Veículos atualmente pertencentes ao 
TRE/AL; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

22.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 11 de maio de 2021. 
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Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I 
 

                           TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação por um período de 12 meses de empresa especializada para a 
prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, 
através da internet, com tecnologia de cartão eletrônico, pelo critério da menor taxa de 
administração, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

1.2. A manutenção veicular corresponde a manutenção corretiva e preventiva nas 
áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), elétrica e eletrônica; 
suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e cambagem; lanternagem, 
pintura, película, capotaria e vidraçaria, equipamentos auxiliares e demais sistemas que 
se fizerem necessários ao bom funcionamento dos veículos que compõem a frota do 
TRE-AL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação de uma empresa para Gestão de Manutenção de Veículos é 
essencial para que os mesmos estejam sempre em condições de realizar o transporte 
de pessoas e materiais necessários ao cumprimento dos trabalhos deste Regional, tanto 
nos diversos deslocamentos na região metropolitana com na eventualidade da 
realização de viagens ao interior ou a outros estados da federação, satisfazendo as 
expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o 
prolongamento da vida útil da frota. 
  

 Este contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema 
informatizado que possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, 
permitindo o controle da mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais acerca 
dos veículos, roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle 
orçamentário, evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da ocasião 
de viagens a lugares distantes do município sede. Cabe também ressaltar que a 
abertura de um certame licitatório pelo critério de menor taxa de administração é um 
fator de racionalização da aplicação dos recursos públicos. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO II. 

3.2. Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes 
personalizados); 

3.3. Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos 
de leitura e gravação de dados para cartão individual; 
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3.4. Informatização dos dados no momento da realização da manutenção, 
consubstanciado em relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais; 

3.5. Realização, mediante uso de sistema, de cotação em no mínimo três 
estabelecimentos credenciados, para fins de se aferir a vantajosidade do custo de cada 
intervenção; 

3.5.1. Possibilitar negociações mediante uso do sistema com as empresas 
consultadas, objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, observando o 
princípio da economicidade; 

3.5.2. Emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, 
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados; 

 
3.6 Permissão para se realizar o serviço pretendido somente após autorização da 
gestão do contrato; 

3.7. Sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento resultante 
da manutenção dos veículos, junto as oficinas; 

3.8. Acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada pela 
gestão do contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para 
aprovação de orçamento e recebimento dos serviços; 

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

3.10. O Bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da 
base operacional, mediante rotina/senha específica; 

3.11. O sistema deve permitir a troca periódica ou validação de senha pessoal; 

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

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

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

3.15. A discriminação da frota de veículos deste Tribunal encontra-se no ANEXO II deste 
projeto, a qual poderá sofrer acréscimo ou diminuição, acarretando alteração no 
consumo dos produtos e serviços para mais ou para menos; 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de 
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta 
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de preços; 

4.2. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar 
com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal; 

4.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 

4.4. Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega dos dados 
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 

4.5. Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada 
da contratada, não existindo qualquer relação financeira entre o TRE-AL e tais 
prestadores de serviços; 

4.6. Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à 
mesma, assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de 
tributos e taxas incidentes; 

4.7. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos 
pelo TRE-AL; 

4.8. Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos 
automotivos, credenciadas e equipadas para aceitar transações com cartões eletrônicos 
ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas no mínimo nas seguintes 
cidades: Arapiraca e Maceió; 

4.9. Realizar todos os procedimentos destinados à confecção de orçamentos e 
identificação de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas, 
elétricas e eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante; 

4.10. Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e 
pelo menos 03 (três) no município de Arapiraca; 

4.11. Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados; 

4.12. Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu 
uso correto, conforme solicitação da gestão; 

4.13. Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema; 

4.14. Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer 
comunicação entre as partes; 

4.15. Designar um representante perante o TRE-AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

4.17. Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta 
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da 
entrega dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 

4.18. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 

4.19. Aceitar outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
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8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

5. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

5.1. O valor da taxa de administração admitido para o pagamento da prestação dos 
serviços, incidirá sobre o montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços, 
através do sistema de gerenciamento da proponente; 

5.2. O percentual de Taxa de Administração, objeto deste Termo de Referência, é fixo e 
inalterável; 

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

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
6.1 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que 
será designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL; 

6.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do 
atesto da nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
após o recebimento da nota fiscal; 

6.3. Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

6.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos 
(ANEXO I-BI) bem como dos condutores; 

6.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado 
deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração do TRE-AL, em tempo hábil, para 
a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato; 

7.2. As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e deverão ser 
apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1, além de 
especificar os valores por itens de contratação: as peças fornecidas e os serviços 
prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de administração incidente 
sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do sistema de gerenciamento; 

7.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal/fatura, a 
mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não sendo 
computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de pagamento; 

7.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas; 

7.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 
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7.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à cada nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a 
cláusula acima; 

7.7. Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem ser 
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta, 
sob o regime de empreitada por preço global; 

8.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a compra de 
peças e fornecimento de serviços, somados ao valor da Taxa de Administração, 
conforme consta do item 8.8; 

8.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa de 
administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I; 

8.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição das peças e 
serviços; 

8.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas, 
podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da proposta; 

8.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e 
despesas incidentes sobre o serviço a ser executado; 

8.7. O contrato será firmado com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por 
um período de até 60 meses; 

8.8. A estimativa de recursos no período de vigência da contratação é: 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DURANTE 
12 MESES C/ O USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS 

Período Peças Serviços Total do período 

1º ao 12º mês R$ R$ R$ 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em  %) R$    

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$    

 

8.9. Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução dos 
serviços. Verificada qualquer irregularidade, o TRE-AL poderá suspender a sua execução 
ou recusar a aceitação dos mesmos, cabendo à contratada, arcar com as despesas até 
então realizadas ou com o ressarcimento dos valores pagos; 

8.10. As peças utilizadas nos serviços deverão ser novas e genuínas ou originais dos 
fabricantes dos veículos, vedada a utilização de peças usadas ou recondicionadas; 
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8.10.1. Entende-se por peça genuína toda aquela que é fabricada exclusivamente 
para uso na montagem dos veículos ou para a revenda nas concessionárias da 
marca; 

8.10.2. Entende-se por peça original toda aquela que atende as recomendações da 
montadora do veículo, mas que não possui a sua chancela; 

8.10.3. Os pneus fornecidos deverão atender as especificações constantes do 
manual do fabricante do veículo, devendo ser de qualidade idêntica àqueles que 
equipam os veículos novos, vendidos por cada fabricante; 

8.10.4. Os óleos lubrificantes, fluidos e filtros deverão atender as especificações 
constantes do manual do fabricante do veículo; 

8.11. O prazo de garantia dos serviços e peças fornecidos pelas prestadoras não 
poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, respeitadas as garantias fornecidas pelos 
fabricantes das peças; 

8.12. O TRE-AL poderá indicar e solicitar o credenciamento de novas oficinas, sempre 
que lhe for conveniente, para que outros prestadores possam atender suas demandas, 
sem que essas solicitações restrinjam-se às localidades enumeradas no subitem 4.8; 

8.12.1. A Contratada deverá analisar e responder as solicitações mencionadas no 
subitem 8.12 no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis; 

8.12.1.1. A Contratada poderá, no mesmo prazo, mediante justificativa, negar o 
credenciamento solicitado. 

8.13. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar à 
SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.8, cabendo a essa 
unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da 
administração pública. 

Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021. 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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ANEXO I-A 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 
ITEM ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gestão de manutenção de veículos, com a utilização de cartões 
magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/AL. 

Taxa de 
Administração (A) 

 
x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais) 

    Valor base (B) R$ 100.348,00 
VALOR DA 
PROPOSTA 

 
R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x B) + B) ) 

 
 

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados observando-se a fórmula acima, onde a 
variável será sempre a taxa de administração proposta. 

 

O valor base (B) R$ 100.348,00 corresponde à estimativa de gasto para a aquisição de 
peças e serviços, conforme item 8.8 do Termo de Referência.  
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ANEXO I-B 

 
               DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS ATUALMENTE PERTENCENTES AO TRE-AL 

 
ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB PLACA COMBUSTÍVEL 
01 GM / Cruze LT Preta 2013 ORI 7195 Gasolina/Álcool 

02 VW / Gol Branca 2011 NMG 2564 Gasolina/Álcool 

03 VW / Gol Branca 2011 NMG 2544 Gasolina/Álcool 

04 VW / Gol Branca 2011 NMG 2274 Gasolina/Álcool 

05  VW/ Gol Branca   2014/2015 ORE 2272     Gasolina/Álcool 

06 VW/ Gol Branca 2014/2015 ORE 2992 Gasolina/Álcool 

07 VW/ Gol Branca 2014/2015 ORE 2982 Gasolina/Álcool 

08 Citroen / Jumper M33M 23S Branca 2010/2011 NME 3489 Diesel 
09 L 200 Triton Cabine Dupla 3.2 Preta 2013 ORI  3539 Diesel 
10 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0340 Gasolina/Álcool 
11 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 1777 Gasolina/Álcool 
12 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0350  
13 FORD / Cargo 1319 Branca 2015/2016 QLB 3471 Diesel 
14 AGRALE / 10.000 Branca 2013 OHC 1923 Diesel 
15 IVECO / Daily 55C17 Branca 2012/2013 ORE 7431 Diesel 
16 FORD / Transit Van Furgão 2.2 Branca 2013 ORK 7700 Diesel 
17 VW/Eurobus Especialmc. Micro Ônibus Fechada Branca 2014 OXN 8228 Diesel  
18 Honda / CG 125 Preta 2010 NMN 8137 Gasolina 
19 VAN MICRO-ÔNIBUS RENAULT MASTER Preta 2018/2019 QLF 0022 Gasolina 
20 CITROEN C4 Lounge Shine Aut. Preta 2018 QLD 2332 Gasolina 
21 FIAT – Fiorino Baú 1.4                Branca 2015/2016 QLD 0960                Gasolina 
22 CIVIC EX CVT AUT               Preta 2020 RGS 4E29                 Gasolina 
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Observação: Os veículos Van Master (item 19) e Honda Civic (item 22) tem garantia de fábrica até 
o final de 2021. 

 

Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros  

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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                                                          ANEXO II 

                                                          PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 
 

MINUTA  
 

        CONTRATO Nº XX/2021 
      Processo nº 0000063-86.2021.6.02.8000 

 
Contrato de prestação de serviços de gestão de 
manutenção de veículos, que entre si celebram a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa ______________. 

 
  Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, a 
União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade 
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., nº ..............., 
bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  nº ..................., daqui por diante 
denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) .................., residente e 
domiciliado na ..............., nº ........., bairro ........., nesta, portador da CI sob nº .............., 
inscrito no CPF/MF sob nº ................., resolvem celebrar o presente contrato de prestação 
de serviços de gestão de manutenção de veículos  com fulcro na Lei n°. 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em 
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda 
pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da internet, com tecnologia de 
cartão eletrônico para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
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e aos veículos requisitados sob seu uso. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  A manutenção veicular sobredita corresponde à manutenção 
corretiva e preventiva nas áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), 
elétrica e eletrônica; suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e 
cambagem; lanternagem, pintura, película, capotaria e vidraçaria, equipamentos 
auxiliares e demais sistemas que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos 
veículos que compõem a frota do TRE-AL. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
  

Os serviços objeto do presente contrato serão prestados pela contratada, na 
medida da necessidade do CONTRATANTE, no decorrer da vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços serão disponibilizados a partir da assinatura deste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E  DA 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
 O valor global estimado para o presente contrato é de R$ 100.348,00 (cento mil 
e trezentos e quarenta e oito reais).   
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da taxa de administração é de xx%, incidirá sobre o 
montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços, através do sistema de 
gerenciamento da proponente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O percentual de Taxa de Administração é fixo e inalterável. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e 
deverão ser apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1 do 
Termo de Referência, além de especificar os valores por itens de contratação: as peças 
fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de 
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do 
sistema de gerenciamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota 
fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
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PARÁGRAFO DEZ – Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem ser 
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
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 a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Exercício 2021, 
relativos ao PTRES 084621; Natureza da Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2021, 
no valor de R$ XX (XXXX). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os créditos e empenhos para a cobertura do que trata o 
parágrafo anterior serão indicados em instrumentos próprios, de acordo com o disposto no 
art. 30, § 1º, do Decreto nº 93.872/86 e art. 65, §8º, da Lei 8.666/1993 e informados 
mediante Termo de Apostilamento.  
 
CLÁUSULA  SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 São obrigações da Contratante: 
 
a) Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL; 
 
b) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do atesto da 
nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o 
recebimento da nota fiscal; 
 
c) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 
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d) Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos 
(ANEXO I-B), bem como dos condutores; 
 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada; 

 
f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 São obrigações da Contratada : 
 
1) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Contrato, com 
as especificações do Edital nº 04/2021  e seus anexos e com os termos da proposta de 
preços; 
 
2) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a 
Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal; 
 
3) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 
 
4) Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega dos dados 
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 
 
5) Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da 
contratada, não existindo qualquer relação financeira entre o TRE-AL e tais prestadores de 
serviços; 
 
6) Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à empresa, 
assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de tributos e 
taxas incidentes; 
 
7) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo 
TRE-AL; 
 
8) Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos 
automotivos, credenciadas e equipadas para aceitar transações com cartões eletrônicos 
ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas, no mínimo nas seguintes 
cidades: Arapiraca e Maceió; 
 
9) Realizar todos os procedimentos destinados à confecção de orçamentos e identificação 
de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas, elétricas e 
eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante; 
 
10) Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e pelo 
menos 03 (três) no município de Arapiraca; 
 
11) Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados; 
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12) Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu uso 
correto, conforme solicitação da gestão; 
 
13) Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema; 
 
14) Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer 
comunicação entre as partes; 
15) Designar um representante perante o TRE-AL para prestar esclarecimentos e atender 
às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 
 
16) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 
 
17) Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta 
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da entrega 
dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 
 
18) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 
 
19)    Aceitar e cumprir outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
20)  Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO I-B do edital, incluindo também os 
veículos por ventura requisitados pelo Tribunal, quando for o caso; 
 
21) Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes 
personalizados); 

22)  Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos de 
leitura e gravação de dados para cartão individual; 

23) Disponibilizar a informatização dos dados no momento da realização da manutenção, 
consubstanciados em relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais; 

24) Permitir à gestão do contrato, a realização através do sistema, de cotação em no 
mínimo três estabelecimentos credenciados, para fins de análise da vantajosidade do 
custo de cada intervenção; 

25) Permitir à gestão do contrato, efetuar negociações através do sistema com as 
empresas consultadas, objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, 
observando o princípio da economicidade; 

26) Permitir a emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, 
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados; 

27) Permitir a realização do serviço pretendido, somente após autorização da gestão do 
contrato; 

28) Disponibilizar sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento 
resultante da manutenção dos veículos, junto as oficinas; 

29) Disponibilizar acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada 
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pela gestão do contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para aprovação 
de orçamento e recebimento dos serviços. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa 
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contado da 
data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Este contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por um 
período de até 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGARAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à  contratada 
juntamente a s multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 
a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

Minuta de edital alterada (0902330)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 410



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

41 

 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de 
inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 

PARÁGRAFO QUARTO -  Poderão ainda ser aplicadas as seguintes penalidades: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Expedição de declaração 
de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a  contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO TREZE -O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
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PARÁGRAFO QUINZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
  
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 

 
O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por 

parte da contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula Oitava, por ato unilateral e escrito e sem que assista à 
contratada o direito a qualquer indenização. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos seguintes 
motivos: 
 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
 
b) atraso no início ou interrupção do fornecimento dos produtos/serviços regularmente 
solicitados; 
 
c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme  
advertências da  Administração; 
 
d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações e 
Contratos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite dos 
prejuízos causados ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas previstas. 
 
CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no 
parágrafo primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório 
referente ao Pregão nº 04/2021, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta 
no processo administrativo n° 0000063-86.2021.6.02.8000 (evento SEI nº XXXX).  
 
CLÁUSULA TREZE – DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO 
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O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
       

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as 
partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.  
    
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
                                        Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 
Pelo TRE/AL              
                              Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 
Pela Empresa                                    

                                                Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2021.
À SAD,
Com minuta de edital ajustado para incluir

qualificações técnica e financeira, bem como observação no
Anexo I-B, conforme orientação de Vossa Senhoria.

Solicito que sejam verificados os exatos termos das
qualificações técnica e financeira, a fim avaliar se atende
ao desejado pela administração, e em caso negativo, peço a
indicação do que deverá ser alterado.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 08/06/2021, às 17:13, 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
0902332 e o código CRC 4F2D2D35.

0000063-86.2021.6.02.8000 0902332v1
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Pregões 2021

Licitação Em Andamento

  

Número 03/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 20/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contrataçãodepessoa jurídica especializada para realização de serviços de restauração em 11 (onze) plataformas
que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no TRE/AL, com fornecimento de
material, de acordo com as especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 104.510,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 04/2021
SEI 0000063-86.2021.6.02.8000

Data: 25/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em
rede especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso, de acordo com as especificações e condições
assentadas neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 100.348,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Impugnação
Resposta do Pregoeiro à Impugnação
Decisão Presidente Impugnação

Número 05/2021
SEI 0003234-51.2021.6.02.8000

Data: 28/05/2021 às 09:00:00 

Objeto: contratação de empresas para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas,
promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido
simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos.
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Valor total  estimado: R$ 141.885,43
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão determinando a reabertura do certame

 

Número 06/2021
SEI 0003331-51.2021.6.02.8000

Data: 1º/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – copos de vidro, conforme especificações descritas no Anexo I-A do Edital.

Valor total  estimado: R$ 2.688,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 07/2021
SEI 0000641-49.2021.6.02.8000

Data: 02/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – aparelhos de telefone sem fio, conforme especificações descritas no Anexo
I-A do Edital.

Valor total  estimado: R$ 4.105,50.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 08/2021
SEI 0002761-65.2021.6.02.8000

Data: 10/06/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, envasada em garrafões de 20 litros, com
vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na Capital, tudo conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 20.520,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 09/2021
SEI 0002762-50.2021.6.02.8000

Data: 11/06/2021 às 09:00:00 
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Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 52.816,72.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 10/2021
SEI 0003330-66.2021.6.02.8000

Data: 15/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo: expediente – envelopes, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações e condições assentadas
neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 6.993,25.
Documentos:

Edital
Anexo I-B (Modelo dos Envelopes)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 11/2021
SEI 0002805-84.2021.6.02.8000

Data: 16/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – processamento de dados (toners e cilindros de impressão), para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 59.781,90.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 12/2021
SEI 0002417-21.2020.6.02.8000

Data: 18/06/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, obtida de fontes naturais, envasada em
garrafões de 20 litros, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades
Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021, para atender à
demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de suas atividades, no exercício
2020/2021, conforme localidades discriminadas no ANEXO I-A deste Edital.

Valor total  estimado: R$ 37.578,24.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Número 13/2021
SEI 0002697-55.2021.6.02.8000

Data: 21/06/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação de
bens móveis e imóveis, serviços de jardinagem, lavagem de calçadas externas e demais áreas sob responsabilidade do
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus
anexos. 

Valor total  estimado: R$ 671.887,40.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Planilhas (editável)
Laudos de Insalubridade
Plano de Retomada  Gradual do Trabalho Presencial em Tempos de Covid-19

 Mapa do site
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DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2021.
Em atenção ao Despacho SLC 0902332, manifesto

cncordância quanto aos itens de habilitação econômico-
financeira indicados, no entento, quanto à habilitação técnica,
solicito seguir os parâmetros do Anexo VII-a da IN SEGES
05/2017, devendo a redação ser ajustada conforme segue:

9.10.3 - Qualificação Técnica : Comprovação
de aptidão para a prestação dos serviços em
características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação por
período não inferior a três anos, mediante a
apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.10.3.1) Será aceito o somatório de atestados
de capacidade técnica para fins
decomprovação da alínea anterior.
9.10.3.2) Os atestados deverão referir-se a
serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente.
9.10.3.3) Somente serão aceitos atestados
expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua
execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior.
9.10.3.4) Para a comprovação da experiência
mínima de 3 (três) anos, é admitida a
apresentação de atestados referentes a
períodos sucessivos não contínuos, não
havendo a obrigatoriedade dos três anos
serem ininterruptos.
9.10.3.5) Poderá ser admitida, para fins de
comprovação de quantitativo mínimo do
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serviço, a apresentação de diferentes
atestados de serviços executados de forma
concomitante, pois essa situação equivale,
para fins de comprovação de capacidade
técnico-operacional, a uma única contratação.
9.10.3.6) O licitante disponibilizará todas as
informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados,
apresentando, dentre outros documentos,cópia
do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da contratante elocal em que
foram prestados os serviços.
9.10.3.7) O atestado deverá conter, além do
nome do atestante, endereço e telefone da
pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de
que o TRE/AL possa valer-se para manter
contato com a empresa declarante.
9.10.3.8) O TRE/AL se reserva o direito de
realizar diligências para comprovar a
veracidade dos atestados, podendo, requisitar
cópias dos respectivos Contratos e aditivos
e/ou outros documentos comprobatórios do
conteúdo declarado.

Como se trata de um conjunto de veículos objeto da
manutenção, a simples indicação de quantitativo mínimo de
execução em percentual pode, em nosso entendimento, gerar
dúvidas, a exemplo se haveria peso para determinado veículo,
o que nos inclina a sugerir o regime positivado na IN SEGES
5/2017, adotando-se como critério a experiência de 3 (três)
anos na execução de serviços compatíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/06/2021, às 23:18, 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
0902497 e o código CRC 8E17DB6A.

0000063-86.2021.6.02.8000 0902497v1

Despacho GSAD 0902497         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 420



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

1 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0044//22002211  

Minuta  
PROCESSO Nº 0000063-86.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxx de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: xx horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR DESCONTO, correspondente 
à taxa de administração, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de 
cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas e aos veículos requisitados sob seu uso. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede 
especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à 
frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob 
seu uso. 

 
1.2. O valor estimado a ser gasto com peças e serviços, durante o 
período de vigência de 12 (doze) meses, é de R$ 66.913,00 (sessenta e seis mil e 
novecentos e treze reais) e R$ 33.435,00 (trinta e três mil e quatrocentos e trinta e cinco 
reais), respectivamente, totalizando R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e 
oito reais). 
 

1.2.1. Como a taxa de administração  foi estimada  pela Administração em 0% (zero 
por cento), fixando-se neste edital tal limite, o desconto ofertado corresponderá a 
taxa de administração. Assim, exemplificativamente, se o licitante vencer o certame 
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com o lance de 2% (dois por cento) de desconto, no contrato a taxa de administração 
será de 2% (dois por cento) negativa.  

1.2.2. O desconto ofertado neste licitação  não interferirá no valor total do contrato 
que será de R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e oito reais). 

 
2 – DA VIGÊNCIA  

 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 
 
2.2. O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por um 
período de até 60 (sessenta) meses. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham 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 
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situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 
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4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

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

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Percentual de desconto (corresponde à taxa de administração); 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I. 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto que 
corresponderá à taxa de administração. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do percentual de desconto do maior lance registrado, vedada a identificação 

do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o maior desconto, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
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observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar  

percentual de desconto inferior ao percentual de desconto estimado pela administração , 

ou que apresentar desconto manifestamente inexequível. 

8.3.1. O percentual de desconto, que corresponde à taxa de administração, foi 
estimado em 0% (zero por cento) que de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de descontos superiores. 

8.3.2.  Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou 

negativas, podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da 

proposta. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
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número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  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. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 
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9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a 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. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
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9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva.  

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
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período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: Comprovação de aptidão para a prestação dos 
serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 
desta licitação por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 

9.10.3.1. Será aceito o somatório de atestados de capacidade técnica para 
fins de comprovação da alínea anterior. 
 
9.10.3.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito 
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 
contrato social vigente. 
 
9.10.3.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior. 

 
9.10.3.4. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, é 
admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos 
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não contínuos, não havendo a obrigatoriedade dos três anos serem 
ininterruptos. 
 
9.10.3.5. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo 
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 
executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins 
de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação. 
 
9.10.3.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços. 
 
9.10.3.7.  O atestado deverá conter, além do nome do atestante, endereço 
e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o 
TRE/AL possa valer-se para manter contato com a empresa declarante. 
 
9.10.3.8. O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para 
comprovar a veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos 
respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios 
do conteúdo declarado. 

 
9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez Corrente 
- LC, e Solvência Geral - SG superiores a 1 (um); 

b) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da 
lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses;  

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

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do lote ofertado; 

d) conter o preço total do lote. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
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13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 

 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 
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15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da 
Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, 
será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  

 
16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
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à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

17.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o 
valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

 
17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
17.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
17.4.5.   A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 
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(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.  
 

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico. 

 
17.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
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17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1.  O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
18.2.  As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e deverão 
ser apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1 do Termo 
de Referência, além de especificar os valores por itens de contratação: as peças 
fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de 
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do 
sistema de gerenciamento. 
 
18.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota 
fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
18.4.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
18.5.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.6  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
18.7  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
18.8.  Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem 
ser autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 
 
18.9. - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a 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 a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 
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22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO I-B – Discriminação dos Veículos atualmente pertencentes ao 
TRE/AL; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

22.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 11 de maio de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Minuta alterada (0902789)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 444



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

25 

 

                        ANEXO I 
 

                           TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação por um período de 12 meses de empresa especializada para a 
prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, 
através da internet, com tecnologia de cartão eletrônico, pelo critério da menor taxa de 
administração, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

1.2. A manutenção veicular corresponde a manutenção corretiva e preventiva nas 
áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), elétrica e eletrônica; 
suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e cambagem; lanternagem, 
pintura, película, capotaria e vidraçaria, equipamentos auxiliares e demais sistemas que 
se fizerem necessários ao bom funcionamento dos veículos que compõem a frota do 
TRE-AL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação de uma empresa para Gestão de Manutenção de Veículos é 
essencial para que os mesmos estejam sempre em condições de realizar o transporte 
de pessoas e materiais necessários ao cumprimento dos trabalhos deste Regional, tanto 
nos diversos deslocamentos na região metropolitana com na eventualidade da 
realização de viagens ao interior ou a outros estados da federação, satisfazendo as 
expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o 
prolongamento da vida útil da frota. 
  

 Este contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema 
informatizado que possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, 
permitindo o controle da mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais acerca 
dos veículos, roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle 
orçamentário, evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da ocasião 
de viagens a lugares distantes do município sede. Cabe também ressaltar que a 
abertura de um certame licitatório pelo critério de menor taxa de administração é um 
fator de racionalização da aplicação dos recursos públicos. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO II. 

3.2. Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes 
personalizados); 

3.3. Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos 
de leitura e gravação de dados para cartão individual; 
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3.4. Informatização dos dados no momento da realização da manutenção, 
consubstanciado em relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais; 

3.5. Realização, mediante uso de sistema, de cotação em no mínimo três 
estabelecimentos credenciados, para fins de se aferir a vantajosidade do custo de cada 
intervenção; 

3.5.1. Possibilitar negociações mediante uso do sistema com as empresas 
consultadas, objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, observando o 
princípio da economicidade; 

3.5.2. Emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, 
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados; 

 
3.6 Permissão para se realizar o serviço pretendido somente após autorização da 
gestão do contrato; 

3.7. Sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento resultante 
da manutenção dos veículos, junto as oficinas; 

3.8. Acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada pela 
gestão do contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para 
aprovação de orçamento e recebimento dos serviços; 

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

3.10. O Bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da 
base operacional, mediante rotina/senha específica; 

3.11. O sistema deve permitir a troca periódica ou validação de senha pessoal; 

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

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

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

3.15. A discriminação da frota de veículos deste Tribunal encontra-se no ANEXO II deste 
projeto, a qual poderá sofrer acréscimo ou diminuição, acarretando alteração no 
consumo dos produtos e serviços para mais ou para menos; 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de 
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta 

Minuta alterada (0902789)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 446



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

27 

 

de preços; 

4.2. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar 
com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal; 

4.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 

4.4. Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega dos dados 
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 

4.5. Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada 
da contratada, não existindo qualquer relação financeira entre o TRE-AL e tais 
prestadores de serviços; 

4.6. Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à 
mesma, assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de 
tributos e taxas incidentes; 

4.7. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos 
pelo TRE-AL; 

4.8. Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos 
automotivos, credenciadas e equipadas para aceitar transações com cartões eletrônicos 
ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas no mínimo nas seguintes 
cidades: Arapiraca e Maceió; 

4.9. Realizar todos os procedimentos destinados à confecção de orçamentos e 
identificação de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas, 
elétricas e eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante; 

4.10. Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e 
pelo menos 03 (três) no município de Arapiraca; 

4.11. Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados; 

4.12. Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu 
uso correto, conforme solicitação da gestão; 

4.13. Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema; 

4.14. Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer 
comunicação entre as partes; 

4.15. Designar um representante perante o TRE-AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

4.17. Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta 
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da 
entrega dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 

4.18. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 

4.19. Aceitar outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
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8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

5. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

5.1. O valor da taxa de administração admitido para o pagamento da prestação dos 
serviços, incidirá sobre o montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços, 
através do sistema de gerenciamento da proponente; 

5.2. O percentual de Taxa de Administração, objeto deste Termo de Referência, é fixo e 
inalterável; 

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

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
6.1 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que 
será designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL; 

6.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do 
atesto da nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
após o recebimento da nota fiscal; 

6.3. Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

6.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos 
(ANEXO I-BI) bem como dos condutores; 

6.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado 
deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração do TRE-AL, em tempo hábil, para 
a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato; 

7.2. As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e deverão ser 
apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1, além de 
especificar os valores por itens de contratação: as peças fornecidas e os serviços 
prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de administração incidente 
sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do sistema de gerenciamento; 

7.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal/fatura, a 
mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não sendo 
computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de pagamento; 

7.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas; 

7.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 
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7.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à cada nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a 
cláusula acima; 

7.7. Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem ser 
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta, 
sob o regime de empreitada por preço global; 

8.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a compra de 
peças e fornecimento de serviços, somados ao valor da Taxa de Administração, 
conforme consta do item 8.8; 

8.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa de 
administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I; 

8.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição das peças e 
serviços; 

8.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas, 
podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da proposta; 

8.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e 
despesas incidentes sobre o serviço a ser executado; 

8.7. O contrato será firmado com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por 
um período de até 60 meses; 

8.8. A estimativa de recursos no período de vigência da contratação é: 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DURANTE 
12 MESES C/ O USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS 

Período Peças Serviços Total do período 

1º ao 12º mês R$ R$ R$ 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em  %) R$    

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$    

 

8.9. Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução dos 
serviços. Verificada qualquer irregularidade, o TRE-AL poderá suspender a sua execução 
ou recusar a aceitação dos mesmos, cabendo à contratada, arcar com as despesas até 
então realizadas ou com o ressarcimento dos valores pagos; 

8.10. As peças utilizadas nos serviços deverão ser novas e genuínas ou originais dos 
fabricantes dos veículos, vedada a utilização de peças usadas ou recondicionadas; 

Minuta alterada (0902789)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 449



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

30 

 

8.10.1. Entende-se por peça genuína toda aquela que é fabricada exclusivamente 
para uso na montagem dos veículos ou para a revenda nas concessionárias da 
marca; 

8.10.2. Entende-se por peça original toda aquela que atende as recomendações da 
montadora do veículo, mas que não possui a sua chancela; 

8.10.3. Os pneus fornecidos deverão atender as especificações constantes do 
manual do fabricante do veículo, devendo ser de qualidade idêntica àqueles que 
equipam os veículos novos, vendidos por cada fabricante; 

8.10.4. Os óleos lubrificantes, fluidos e filtros deverão atender as especificações 
constantes do manual do fabricante do veículo; 

8.11. O prazo de garantia dos serviços e peças fornecidos pelas prestadoras não 
poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, respeitadas as garantias fornecidas pelos 
fabricantes das peças; 

8.12. O TRE-AL poderá indicar e solicitar o credenciamento de novas oficinas, sempre 
que lhe for conveniente, para que outros prestadores possam atender suas demandas, 
sem que essas solicitações restrinjam-se às localidades enumeradas no subitem 4.8; 

8.12.1. A Contratada deverá analisar e responder as solicitações mencionadas no 
subitem 8.12 no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis; 

8.12.1.1. A Contratada poderá, no mesmo prazo, mediante justificativa, negar o 
credenciamento solicitado. 

8.13. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar à 
SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.8, cabendo a essa 
unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da 
administração pública. 

Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021. 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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ANEXO I-A 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 
ITEM ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gestão de manutenção de veículos, com a utilização de cartões 
magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/AL. 

Taxa de 
Administração (A) 

 
x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais) 

    Valor base (B) R$ 100.348,00 
VALOR DA 
PROPOSTA 

 
R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x B) + B) ) 

 
 

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados observando-se a fórmula acima, onde a 
variável será sempre a taxa de administração proposta. 

 

O valor base (B) R$ 100.348,00 corresponde à estimativa de gasto para a aquisição de 
peças e serviços, conforme item 8.8 do Termo de Referência.  
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ANEXO I-B 

 
               DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS ATUALMENTE PERTENCENTES AO TRE-AL 

 
ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB PLACA COMBUSTÍVEL 
01 GM / Cruze LT Preta 2013 ORI 7195 Gasolina/Álcool 

02 VW / Gol Branca 2011 NMG 2564 Gasolina/Álcool 

03 VW / Gol Branca 2011 NMG 2544 Gasolina/Álcool 

04 VW / Gol Branca 2011 NMG 2274 Gasolina/Álcool 

05  VW/ Gol Branca   2014/2015 ORE 2272     Gasolina/Álcool 

06 VW/ Gol Branca 2014/2015 ORE 2992 Gasolina/Álcool 

07 VW/ Gol Branca 2014/2015 ORE 2982 Gasolina/Álcool 

08 Citroen / Jumper M33M 23S Branca 2010/2011 NME 3489 Diesel 
09 L 200 Triton Cabine Dupla 3.2 Preta 2013 ORI  3539 Diesel 
10 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0340 Gasolina/Álcool 
11 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 1777 Gasolina/Álcool 
12 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0350  
13 FORD / Cargo 1319 Branca 2015/2016 QLB 3471 Diesel 
14 AGRALE / 10.000 Branca 2013 OHC 1923 Diesel 
15 IVECO / Daily 55C17 Branca 2012/2013 ORE 7431 Diesel 
16 FORD / Transit Van Furgão 2.2 Branca 2013 ORK 7700 Diesel 
17 VW/Eurobus Especialmc. Micro Ônibus Fechada Branca 2014 OXN 8228 Diesel  
18 Honda / CG 125 Preta 2010 NMN 8137 Gasolina 
19 VAN MICRO-ÔNIBUS RENAULT MASTER Preta 2018/2019 QLF 0022 Gasolina 
20 CITROEN C4 Lounge Shine Aut. Preta 2018 QLD 2332 Gasolina 
21 FIAT – Fiorino Baú 1.4                Branca 2015/2016 QLD 0960                Gasolina 
22 CIVIC EX CVT AUT               Preta 2020 RGS 4E29                 Gasolina 
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Observação: Os veículos Van Master (item 19) e Honda Civic (item 22) tem garantia de fábrica até 
o final de 2021. 

 

Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros  

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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                                                          ANEXO II 

                                                          PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 
 

MINUTA  
 

        CONTRATO Nº XX/2021 
      Processo nº 0000063-86.2021.6.02.8000 

 
Contrato de prestação de serviços de gestão de 
manutenção de veículos, que entre si celebram a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa ______________. 

 
  Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, a 
União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade 
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., nº ..............., 
bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  nº ..................., daqui por diante 
denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) .................., residente e 
domiciliado na ..............., nº ........., bairro ........., nesta, portador da CI sob nº .............., 
inscrito no CPF/MF sob nº ................., resolvem celebrar o presente contrato de prestação 
de serviços de gestão de manutenção de veículos  com fulcro na Lei n°. 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em 
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda 
pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da internet, com tecnologia de 
cartão eletrônico para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Minuta alterada (0902789)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 455



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

36 

 

e aos veículos requisitados sob seu uso. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  A manutenção veicular sobredita corresponde à manutenção 
corretiva e preventiva nas áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), 
elétrica e eletrônica; suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e 
cambagem; lanternagem, pintura, película, capotaria e vidraçaria, equipamentos 
auxiliares e demais sistemas que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos 
veículos que compõem a frota do TRE-AL. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
  

Os serviços objeto do presente contrato serão prestados pela contratada, na 
medida da necessidade do CONTRATANTE, no decorrer da vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços serão disponibilizados a partir da assinatura deste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E  DA 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
 O valor global estimado para o presente contrato é de R$ 100.348,00 (cento mil 
e trezentos e quarenta e oito reais).   
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da taxa de administração é de xx%, incidirá sobre o 
montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços, através do sistema de 
gerenciamento da proponente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O percentual de Taxa de Administração é fixo e inalterável. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e 
deverão ser apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1 do 
Termo de Referência, além de especificar os valores por itens de contratação: as peças 
fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de 
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do 
sistema de gerenciamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota 
fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
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PARÁGRAFO DEZ – Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem ser 
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
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 a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Exercício 2021, 
relativos ao PTRES 084621; Natureza da Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2021, 
no valor de R$ XX (XXXX). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os créditos e empenhos para a cobertura do que trata o 
parágrafo anterior serão indicados em instrumentos próprios, de acordo com o disposto no 
art. 30, § 1º, do Decreto nº 93.872/86 e art. 65, §8º, da Lei 8.666/1993 e informados 
mediante Termo de Apostilamento.  
 
CLÁUSULA  SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 São obrigações da Contratante: 
 
a) Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL; 
 
b) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do atesto da 
nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o 
recebimento da nota fiscal; 
 
c) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 
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d) Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos 
(ANEXO I-B), bem como dos condutores; 
 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada; 

 
f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 São obrigações da Contratada : 
 
1) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Contrato, com 
as especificações do Edital nº 04/2021  e seus anexos e com os termos da proposta de 
preços; 
 
2) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a 
Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal; 
 
3) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 
 
4) Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega dos dados 
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 
 
5) Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da 
contratada, não existindo qualquer relação financeira entre o TRE-AL e tais prestadores de 
serviços; 
 
6) Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à empresa, 
assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de tributos e 
taxas incidentes; 
 
7) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo 
TRE-AL; 
 
8) Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos 
automotivos, credenciadas e equipadas para aceitar transações com cartões eletrônicos 
ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas, no mínimo nas seguintes 
cidades: Arapiraca e Maceió; 
 
9) Realizar todos os procedimentos destinados à confecção de orçamentos e identificação 
de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas, elétricas e 
eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante; 
 
10) Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e pelo 
menos 03 (três) no município de Arapiraca; 
 
11) Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados; 
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12) Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu uso 
correto, conforme solicitação da gestão; 
 
13) Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema; 
 
14) Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer 
comunicação entre as partes; 
15) Designar um representante perante o TRE-AL para prestar esclarecimentos e atender 
às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 
 
16) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 
 
17) Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta 
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da entrega 
dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 
 
18) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 
 
19)    Aceitar e cumprir outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
20)  Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO I-B do edital, incluindo também os 
veículos por ventura requisitados pelo Tribunal, quando for o caso; 
 
21) Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes 
personalizados); 

22)  Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos de 
leitura e gravação de dados para cartão individual; 

23) Disponibilizar a informatização dos dados no momento da realização da manutenção, 
consubstanciados em relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais; 

24) Permitir à gestão do contrato, a realização através do sistema, de cotação em no 
mínimo três estabelecimentos credenciados, para fins de análise da vantajosidade do 
custo de cada intervenção; 

25) Permitir à gestão do contrato, efetuar negociações através do sistema com as 
empresas consultadas, objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, 
observando o princípio da economicidade; 

26) Permitir a emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, 
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados; 

27) Permitir a realização do serviço pretendido, somente após autorização da gestão do 
contrato; 

28) Disponibilizar sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento 
resultante da manutenção dos veículos, junto as oficinas; 

29) Disponibilizar acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada 
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pela gestão do contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para aprovação 
de orçamento e recebimento dos serviços. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa 
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contado da 
data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Este contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por um 
período de até 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGARAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à  contratada 
juntamente a s multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 
a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
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c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de 
inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 

PARÁGRAFO QUARTO -  Poderão ainda ser aplicadas as seguintes penalidades: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Expedição de declaração 
de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a  contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO TREZE -O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

Minuta alterada (0902789)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 461



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

42 

 

 
PARÁGRAFO QUINZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
  
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 

 
O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por 

parte da contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula Oitava, por ato unilateral e escrito e sem que assista à 
contratada o direito a qualquer indenização. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos seguintes 
motivos: 
 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
 
b) atraso no início ou interrupção do fornecimento dos produtos/serviços regularmente 
solicitados; 
 
c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme  
advertências da  Administração; 
 
d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações e 
Contratos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite dos 
prejuízos causados ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas previstas. 
 
CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no 
parágrafo primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório 
referente ao Pregão nº 04/2021, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta 
no processo administrativo n° 0000063-86.2021.6.02.8000 (evento SEI nº XXXX).  
 
CLÁUSULA TREZE – DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO 
 

Minuta alterada (0902789)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 462



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

43 

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
       

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as 
partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.  
    
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
                                        Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 
Pelo TRE/AL              
                              Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 
Pela Empresa                                    

                                                Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2021.
À AJ-DG, para ciência das alterações efetuadas na

minuta do edital de acordo com o Despacho GSAD 0902497.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/06/2021, às 14:27, 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
0902795 e o código CRC 7E61D5A0.

0000063-86.2021.6.02.8000 0902795v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2021.
Atesto, como requerido, ciência acerca das

alterações efetivadas na minuta de certame objeto dos
presentes autos, conforme disposto no evento SEI
nº 0902789.

 
À Seção de Licitações e Contratos, para

continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 09/06/2021, às 17:35, 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
0903024 e o código CRC 392F6689.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  1166//22002211  
 
PROCESSO Nº 0000063-86.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 28 de junho de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MAIOR DESCONTO, correspondente 
à taxa de administração, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de 
cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas e aos veículos requisitados sob seu uso. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede 
especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à 
frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob 
seu uso. 

 
1.2. O valor estimado a ser gasto com peças e serviços, durante o 
período de vigência de 12 (doze) meses, é de R$ 66.913,00 (sessenta e seis mil e 
novecentos e treze reais) e R$ 33.435,00 (trinta e três mil e quatrocentos e trinta e cinco 
reais), respectivamente, totalizando R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e 
oito reais). 
 

1.2.1. Como a taxa de administração foi estimada pela Administração em 0% (zero 
por cento), fixando-se neste edital tal limite, o desconto ofertado corresponderá a 
taxa de administração. Assim, exemplificativamente, se o licitante vencer o certame 
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com o lance de 2% (dois por cento) de desconto, no contrato a taxa de administração 
será de 2% (dois por cento) negativa.  

1.2.2. O desconto ofertado neste licitação  não interferirá no valor total do contrato 
que será de R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e oito reais). 

 
2 – DA VIGÊNCIA  

 
2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União. 
 
2.2. O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por um 
período de até 60 (sessenta) meses. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham 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 
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situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 
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4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

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

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Percentual de desconto (corresponde à taxa de administração); 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I. 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto que 
corresponderá à taxa de administração. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do percentual de desconto do maior lance registrado, vedada a identificação 

do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o maior desconto, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
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observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar  

percentual de desconto inferior ao percentual de desconto estimado pela administração , 

ou que apresentar desconto manifestamente inexequível. 

8.3.1. O percentual de desconto, que corresponde à taxa de administração, foi 
estimado em 0% (zero por cento) que de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de descontos superiores. 

8.3.2.  Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou 

negativas, podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da 

proposta. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
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número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  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. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 
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9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a 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. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
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9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva.  

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
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período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: Comprovação de aptidão para a prestação dos 
serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 
desta licitação por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 

9.10.3.1. Será aceito o somatório de atestados de capacidade técnica para 
fins de comprovação da alínea anterior. 
 
9.10.3.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito 
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 
contrato social vigente. 
 
9.10.3.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior. 

 
9.10.3.4. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, é 
admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos 
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não contínuos, não havendo a obrigatoriedade dos três anos serem 
ininterruptos. 
 
9.10.3.5. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo 
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 
executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins 
de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação. 
 
9.10.3.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços. 
 
9.10.3.7.  O atestado deverá conter, além do nome do atestante, endereço 
e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o 
TRE/AL possa valer-se para manter contato com a empresa declarante. 
 
9.10.3.8. O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para 
comprovar a veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos 
respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios 
do conteúdo declarado. 

 
9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez Corrente 
- LC, e Solvência Geral - SG superiores a 1 (um); 

b) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da 
lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses;  

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

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do lote ofertado; 

d) conter o preço total do lote. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
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13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 

 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 
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15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da 
Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, 
será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  

 
16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
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à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

17.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no 
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o 
valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

 
17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
17.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
17.4.5.   A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 
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(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.  
 

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico. 

 
17.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
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17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1.  O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
18.2.  As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e deverão 
ser apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1 do Termo 
de Referência, além de especificar os valores por itens de contratação: as peças 
fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de 
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do 
sistema de gerenciamento. 
 
18.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota 
fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
18.4.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
18.5.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.6  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
18.7  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
18.8.  Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem 
ser autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 
 
18.9. - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a 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 a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 

Edital do PE nº 16/2021 (0903227)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 487



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

23 

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 
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22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços; 
ANEXO I-B – Discriminação dos Veículos atualmente pertencentes ao 
TRE/AL; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

22.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 10 de junho de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I 
 

                           TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação por um período de 12 meses de empresa especializada para a 
prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, 
através da internet, com tecnologia de cartão eletrônico, pelo critério da menor taxa de 
administração, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

1.2. A manutenção veicular corresponde a manutenção corretiva e preventiva nas 
áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), elétrica e eletrônica; 
suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e cambagem; lanternagem, 
pintura, película, capotaria e vidraçaria, equipamentos auxiliares e demais sistemas que 
se fizerem necessários ao bom funcionamento dos veículos que compõem a frota do 
TRE-AL. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação de uma empresa para Gestão de Manutenção de Veículos é 
essencial para que os mesmos estejam sempre em condições de realizar o transporte 
de pessoas e materiais necessários ao cumprimento dos trabalhos deste Regional, tanto 
nos diversos deslocamentos na região metropolitana com na eventualidade da 
realização de viagens ao interior ou a outros estados da federação, satisfazendo as 
expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o 
prolongamento da vida útil da frota. 
  

 Este contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema 
informatizado que possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, 
permitindo o controle da mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais acerca 
dos veículos, roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle 
orçamentário, evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da ocasião 
de viagens a lugares distantes do município sede. Cabe também ressaltar que a 
abertura de um certame licitatório pelo critério de menor taxa de administração é um 
fator de racionalização da aplicação dos recursos públicos. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO II. 

3.2. Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes 
personalizados); 

3.3. Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos 
de leitura e gravação de dados para cartão individual; 
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3.4. Informatização dos dados no momento da realização da manutenção, 
consubstanciado em relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais; 

3.5. Realização, mediante uso de sistema, de cotação em no mínimo três 
estabelecimentos credenciados, para fins de se aferir a vantajosidade do custo de cada 
intervenção; 

3.5.1. Possibilitar negociações mediante uso do sistema com as empresas 
consultadas, objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, observando o 
princípio da economicidade; 

3.5.2. Emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, 
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados; 

 
3.6 Permissão para se realizar o serviço pretendido somente após autorização da 
gestão do contrato; 

3.7. Sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento resultante 
da manutenção dos veículos, junto as oficinas; 

3.8. Acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada pela 
gestão do contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para 
aprovação de orçamento e recebimento dos serviços; 

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

3.10. O Bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da 
base operacional, mediante rotina/senha específica; 

3.11. O sistema deve permitir a troca periódica ou validação de senha pessoal; 

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

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

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

3.15. A discriminação da frota de veículos deste Tribunal encontra-se no ANEXO II deste 
projeto, a qual poderá sofrer acréscimo ou diminuição, acarretando alteração no 
consumo dos produtos e serviços para mais ou para menos; 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de 
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta 
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de preços; 

4.2. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar 
com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal; 

4.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 

4.4. Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega dos dados 
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 

4.5. Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada 
da contratada, não existindo qualquer relação financeira entre o TRE-AL e tais 
prestadores de serviços; 

4.6. Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à 
mesma, assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de 
tributos e taxas incidentes; 

4.7. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos 
pelo TRE-AL; 

4.8. Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos 
automotivos, credenciadas e equipadas para aceitar transações com cartões eletrônicos 
ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas no mínimo nas seguintes 
cidades: Arapiraca e Maceió; 

4.9. Realizar todos os procedimentos destinados à confecção de orçamentos e 
identificação de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas, 
elétricas e eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante; 

4.10. Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e 
pelo menos 03 (três) no município de Arapiraca; 

4.11. Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados; 

4.12. Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu 
uso correto, conforme solicitação da gestão; 

4.13. Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema; 

4.14. Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer 
comunicação entre as partes; 

4.15. Designar um representante perante o TRE-AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

4.17. Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta 
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da 
entrega dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 

4.18. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 

4.19. Aceitar outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
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8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

5. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

5.1. O valor da taxa de administração admitido para o pagamento da prestação dos 
serviços, incidirá sobre o montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços, 
através do sistema de gerenciamento da proponente; 

5.2. O percentual de Taxa de Administração, objeto deste Termo de Referência, é fixo e 
inalterável; 

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

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
6.1 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que 
será designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL; 

6.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do 
atesto da nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
após o recebimento da nota fiscal; 

6.3. Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 

6.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos 
(ANEXO I-BI) bem como dos condutores; 

6.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado 
deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração do TRE-AL, em tempo hábil, para 
a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

7. DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato; 

7.2. As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e deverão ser 
apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1, além de 
especificar os valores por itens de contratação: as peças fornecidas e os serviços 
prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de administração incidente 
sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do sistema de gerenciamento; 

7.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal/fatura, a 
mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não sendo 
computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de pagamento; 

7.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas; 

7.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 
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7.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à cada nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a 
cláusula acima; 

7.7. Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem ser 
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta, 
sob o regime de empreitada por preço global; 

8.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a compra de 
peças e fornecimento de serviços, somados ao valor da Taxa de Administração, 
conforme consta do item 8.8; 

8.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa de 
administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I; 

8.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição das peças e 
serviços; 

8.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas, 
podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da proposta; 

8.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e 
despesas incidentes sobre o serviço a ser executado; 

8.7. O contrato será firmado com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por 
um período de até 60 meses; 

8.8. A estimativa de recursos no período de vigência da contratação é: 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DURANTE 
12 MESES C/ O USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS 

Período Peças Serviços Total do período 

1º ao 12º mês R$ R$ R$ 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em  %) R$    

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$    

 

8.9. Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução dos 
serviços. Verificada qualquer irregularidade, o TRE-AL poderá suspender a sua execução 
ou recusar a aceitação dos mesmos, cabendo à contratada, arcar com as despesas até 
então realizadas ou com o ressarcimento dos valores pagos; 

8.10. As peças utilizadas nos serviços deverão ser novas e genuínas ou originais dos 
fabricantes dos veículos, vedada a utilização de peças usadas ou recondicionadas; 
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8.10.1. Entende-se por peça genuína toda aquela que é fabricada exclusivamente 
para uso na montagem dos veículos ou para a revenda nas concessionárias da 
marca; 

8.10.2. Entende-se por peça original toda aquela que atende as recomendações da 
montadora do veículo, mas que não possui a sua chancela; 

8.10.3. Os pneus fornecidos deverão atender as especificações constantes do 
manual do fabricante do veículo, devendo ser de qualidade idêntica àqueles que 
equipam os veículos novos, vendidos por cada fabricante; 

8.10.4. Os óleos lubrificantes, fluidos e filtros deverão atender as especificações 
constantes do manual do fabricante do veículo; 

8.11. O prazo de garantia dos serviços e peças fornecidos pelas prestadoras não 
poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, respeitadas as garantias fornecidas pelos 
fabricantes das peças; 

8.12. O TRE-AL poderá indicar e solicitar o credenciamento de novas oficinas, sempre 
que lhe for conveniente, para que outros prestadores possam atender suas demandas, 
sem que essas solicitações restrinjam-se às localidades enumeradas no subitem 4.8; 

8.12.1. A Contratada deverá analisar e responder as solicitações mencionadas no 
subitem 8.12 no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis; 

8.12.1.1. A Contratada poderá, no mesmo prazo, mediante justificativa, negar o 
credenciamento solicitado. 

8.13. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar à 
SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.8, cabendo a essa 
unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da 
administração pública. 

Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021. 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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ANEXO I-A 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 
ITEM ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gestão de manutenção de veículos, com a utilização de cartões 
magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/AL. 

Taxa de 
Administração (A) 

 
x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais) 

    Valor base (B) R$ 100.348,00 
VALOR DA 
PROPOSTA 

 
R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x B) + B) ) 

 
 

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados observando-se a fórmula acima, onde a 
variável será sempre a taxa de administração proposta. 

 

O valor base (B) R$ 100.348,00 corresponde à estimativa de gasto para a aquisição de 
peças e serviços, conforme item 8.8 do Termo de Referência.  
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ANEXO I-B 

 
               DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS ATUALMENTE PERTENCENTES AO TRE-AL 

 
ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB PLACA COMBUSTÍVEL 
01 GM / Cruze LT Preta 2013 ORI 7195 Gasolina/Álcool 

02 VW / Gol Branca 2011 NMG 2564 Gasolina/Álcool 

03 VW / Gol Branca 2011 NMG 2544 Gasolina/Álcool 

04 VW / Gol Branca 2011 NMG 2274 Gasolina/Álcool 

05  VW/ Gol Branca   2014/2015 ORE 2272     Gasolina/Álcool 

06 VW/ Gol Branca 2014/2015 ORE 2992 Gasolina/Álcool 

07 VW/ Gol Branca 2014/2015 ORE 2982 Gasolina/Álcool 

08 Citroen / Jumper M33M 23S Branca 2010/2011 NME 3489 Diesel 
09 L 200 Triton Cabine Dupla 3.2 Preta 2013 ORI  3539 Diesel 
10 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0340 Gasolina/Álcool 
11 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 1777 Gasolina/Álcool 
12 L 200 Triton Cabine Dupla HPE 3.2 Branca 2015/2016 QLD 0350  
13 FORD / Cargo 1319 Branca 2015/2016 QLB 3471 Diesel 
14 AGRALE / 10.000 Branca 2013 OHC 1923 Diesel 
15 IVECO / Daily 55C17 Branca 2012/2013 ORE 7431 Diesel 
16 FORD / Transit Van Furgão 2.2 Branca 2013 ORK 7700 Diesel 
17 VW/Eurobus Especialmc. Micro Ônibus Fechada Branca 2014 OXN 8228 Diesel  
18 Honda / CG 125 Preta 2010 NMN 8137 Gasolina 
19 VAN MICRO-ÔNIBUS RENAULT MASTER Preta 2018/2019 QLF 0022 Gasolina 
20 CITROEN C4 Lounge Shine Aut. Preta 2018 QLD 2332 Gasolina 
21 FIAT – Fiorino Baú 1.4                Branca 2015/2016 QLD 0960                Gasolina 
22 CIVIC EX CVT AUT               Preta 2020 RGS 4E29                 Gasolina 
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Observação: Os veículos Van Master (item 19) e Honda Civic (item 22) tem garantia de fábrica até 
o final de 2021. 

 

Maceió/AL, 20 de janeiro de 2021. 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros  

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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                                                          ANEXO II 

                                                          PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 
 

MINUTA  
 

        CONTRATO Nº XX/2021 
      Processo nº 0000063-86.2021.6.02.8000 

 
Contrato de prestação de serviços de gestão de 
manutenção de veículos, que entre si celebram a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa ______________. 

 
  Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, a 
União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade 
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, e de outro, a empresa ..........................., situada na ..................., nº ..............., 
bairro ..............., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  nº ..................., daqui por diante 
denominada CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) .................., residente e 
domiciliado na ..............., nº ........., bairro ........., nesta, portador da CI sob nº .............., 
inscrito no CPF/MF sob nº ................., resolvem celebrar o presente contrato de prestação 
de serviços de gestão de manutenção de veículos  com fulcro na Lei n°. 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em 
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda 
pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da internet, com tecnologia de 
cartão eletrônico para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
e aos veículos requisitados sob seu uso. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  A manutenção veicular sobredita corresponde à manutenção 
corretiva e preventiva nas áreas de mecânica geral (incluindo troca de óleos e filtros), 
elétrica e eletrônica; suspensão, pneus, frenagem, alinhamento, balanceamento e 

Edital do PE nº 16/2021 (0903227)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 500



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

36 

 

cambagem; lanternagem, pintura, película, capotaria e vidraçaria, equipamentos 
auxiliares e demais sistemas que se fizerem necessários ao bom funcionamento dos 
veículos que compõem a frota do TRE-AL. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PERÍODO DE EXECUÇÃO 
  

Os serviços objeto do presente contrato serão prestados pela contratada, na 
medida da necessidade do CONTRATANTE, no decorrer da vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços serão disponibilizados a partir da assinatura deste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E  DA 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
 O valor global estimado para o presente contrato é de R$ 100.348,00 (cento mil 
e trezentos e quarenta e oito reais).   
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da taxa de administração é de xx%, incidirá sobre o 
montante mensal de gastos efetuados com peças e serviços, através do sistema de 
gerenciamento da proponente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O percentual de Taxa de Administração é fixo e inalterável. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas mensalmente, e 
deverão ser apresentadas acompanhadas do relatório gerencial de que trata o item 3.1 do 
Termo de Referência, além de especificar os valores por itens de contratação: as peças 
fornecidas e os serviços prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de 
administração incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do 
sistema de gerenciamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota 
fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
 
PARÁGRAFO DEZ – Os serviços respectivos à manutenção dos veículos somente devem ser 
autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do preço de cada intervenção, 
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devidamente comprovada mediante pesquisa de no mínimo três empresas do ramo, em 
harmonia com os princípios da motivação e da economicidade. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
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 a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Exercício 2021, 
relativos ao PTRES 084621; Natureza da Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2021, 
no valor de R$ XX (XXXX). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  As despesas nos exercícios subsequentes, inclusive em caso de 
prorrogação, correrão à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os créditos e empenhos para a cobertura do que trata o 
parágrafo anterior serão indicados em instrumentos próprios, de acordo com o disposto no 
art. 30, § 1º, do Decreto nº 93.872/86 e art. 65, §8º, da Lei 8.666/1993 e informados 
mediante Termo de Apostilamento.  
 
CLÁUSULA  SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 São obrigações da Contratante: 
 
a) Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como gestor pela Secretaria de Administração do TRE-AL; 
 
b) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do atesto da 
nota fiscal, devendo este ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o 
recebimento da nota fiscal; 
 
c) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 
 
d) Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos 
(ANEXO I-B), bem como dos condutores; 
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e) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada; 

 
f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 São obrigações da Contratada : 
 
1) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Contrato, com 
as especificações do Edital nº 16/2021  e seus anexos e com os termos da proposta de 
preços; 
 
2) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com a 
Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal; 
 
3) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 
 
4) Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega dos dados 
cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 
 
5) Pagar pontualmente os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da 
contratada, não existindo qualquer relação financeira entre o TRE-AL e tais prestadores de 
serviços; 
 
6) Responsabilizar-se pelos seus empregados, os quais deverão ser vinculados à empresa, 
assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de tributos e 
taxas incidentes; 
 
7) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo 
TRE-AL; 
 
8) Manter rede de fornecedores de autopeças e prestadoras de serviços em veículos 
automotivos, credenciadas e equipadas para aceitar transações com cartões eletrônicos 
ou transações via internet, dentro do Estado de Alagoas, no mínimo nas seguintes 
cidades: Arapiraca e Maceió; 
 
9) Realizar todos os procedimentos destinados à confecção de orçamentos e identificação 
de defeitos ou falhas, incluindo-se desmontagens, avaliações mecânicas, elétricas e 
eletrônicas, sem que seja gerado ônus para o Contratante; 
 
10) Manter credenciadas pelo menos 05 (cinco) oficinas no município de Maceió e pelo 
menos 03 (três) no município de Arapiraca; 
 
11) Manter atualizada a listagem de estabelecimentos credenciados; 
 
12) Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu uso 
correto, conforme solicitação da gestão; 
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13) Manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a 
identificação de sua adesão ao sistema; 
 
14) Disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer 
comunicação entre as partes; 

 
15) Designar um representante perante o TRE-AL para prestar esclarecimentos e atender 
às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 
 
16) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 
 
17) Treinar os usuários indicados pelo TRE-AL, que utilizarão o serviço objeto desta 
contratação, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da entrega 
dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão do contrato; 
 
18) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 
 
19)    Aceitar e cumprir outras normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
20)  Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos 
veículos da frota do TRE-AL discriminados no ANEXO I-B do edital, incluindo também os 
veículos por ventura requisitados pelo Tribunal, quando for o caso; 
 
21) Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes 
personalizados); 

22)  Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos de 
leitura e gravação de dados para cartão individual; 

23) Disponibilizar a informatização dos dados no momento da realização da manutenção, 
consubstanciados em relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do 
condutor ou portador do cartão, do estabelecimento, data e horário, identificação do 
defeito, discriminação do valor da mão-de-obra e das peças, em reais; 

24) Permitir à gestão do contrato, a realização através do sistema, de cotação em no 
mínimo três estabelecimentos credenciados, para fins de análise da vantajosidade do 
custo de cada intervenção; 

25) Permitir à gestão do contrato, efetuar negociações através do sistema com as 
empresas consultadas, objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, 
observando o princípio da economicidade; 

26) Permitir a emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, 
possibilitando a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados; 

27) Permitir a realização do serviço pretendido, somente após autorização da gestão do 
contrato; 

28) Disponibilizar sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento 
resultante da manutenção dos veículos, junto as oficinas; 

29) Disponibilizar acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada 
pela gestão do contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, 
encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para aprovação 
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de orçamento e recebimento dos serviços. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa 
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contado da 
data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Este contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com o 
tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por um 
período de até 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGARAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à  contratada 
juntamente a s multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 
a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
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c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de 
inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 

PARÁGRAFO QUARTO -  Poderão ainda ser aplicadas as seguintes penalidades: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Expedição de declaração 
de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO OITAVO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se a  contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO TREZE -O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
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PARÁGRAFO QUINZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
  
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 

 
O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por 

parte da contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula Oitava, por ato unilateral e escrito e sem que assista à 
contratada o direito a qualquer indenização. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos seguintes 
motivos: 
 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
 
b) atraso no início ou interrupção do fornecimento dos produtos/serviços regularmente 
solicitados; 
 
c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme  
advertências da  Administração; 
 
d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações e 
Contratos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite dos 
prejuízos causados ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas previstas. 
 
CLÁUSULA ONZE – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no 
parágrafo primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório 
referente ao Pregão nº 16/2021, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta 
no processo administrativo n° 0000063-86.2021.6.02.8000 (evento SEI nº XXXX).  
 
CLÁUSULA TREZE – DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO 
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O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
       

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as 
partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.  
    
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
                                        Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 
Pelo TRE/AL              
                              Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 
Pela Empresa                                    

                                                Representante da empresa 
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EDITAL Nº 18 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021

 

PROCESSO Nº 0000063-86.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 28 de junho de 2021
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas
 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,
por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MAIOR DESCONTO, correspondente à taxa de
administração, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão
de manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, com
tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e aos veículos requisitados sob seu uso.
 
                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na
Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da
qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências
deste Edital e seus anexos.
 
1- DO OBJETO
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1.1.                               O presente Pregão tem por objeto a contratação de
empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção
de veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de
cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso.
 
1.2.                        O valor estimado a ser gasto com peças e serviços,
durante o período de vigência de 12 (doze) meses, é de R$ 66.913,00 (sessenta
e seis mil e novecentos e treze reais) e R$ 33.435,00 (trinta e três mil e
quatrocentos e trinta e cinco reais), respectivamente, totalizando R$
100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e oito reais).
 
1.2.1. Como a taxa de administração foi estimada pela Administração em 0%
(zero por cento), fixando-se neste edital tal limite, o desconto ofertado
corresponderá a taxa de administração. Assim, exemplificativamente, se o
licitante vencer o certame com o lance de 2% (dois por cento) de desconto, no
contrato a taxa de administração será de 2% (dois por cento) negativa.
1.2.2. O desconto ofertado neste licitação  não interferirá no valor total do
contrato que será de R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e quarenta e oito
reais).
 
2 – DA VIGÊNCIA
 
2.1.                        O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contado da
data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu
extrato no Diário Oficial da União.
 
2.2.                              O contrato poderá ser prorrogado, em conformidade com
o tratamento dispensado à espécie pelo inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93,
por um período de até 60 (sessenta) meses.
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO
 
3.1.                              Poderão participar deste pregão os interessados do
ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
3.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas
e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

Edital 18 (0903230)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 510



1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

6. que tenham 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,
de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).

3.4.                               Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
3.5.                     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer
condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
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4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
4.1.                     O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no
SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória
Pregão, em sua forma eletrônica.

4.                               O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de
Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
4.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos
seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção
ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
5.1.                     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e
senha.
5.3.                     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito
de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4.                     As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição
de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123,
de 2006.
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5.5.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar
ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema.
5.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do
licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Percentual de desconto (corresponde à taxa de administração);
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às
especificações constantes no Anexo I.

6.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta
vinculam a Contratada.

6. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

6.                      Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na
etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

6.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços
do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos
estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais,
quando participarem de licitações públicas.

7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
7.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública,
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7 . 3 .                     O sistema ordenará automaticamente as propostas
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto
que corresponderá à taxa de administração.
 
7.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando
o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

7.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não
poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não
poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o
modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de
quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
7.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
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oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores,
o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro,
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia;

 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

7.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do percentual de desconto do maior lance
registrado, vedada a identificação do licitante.

7. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances.

7. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.

7.                    O Critério de julgamento adotado será o maior desconto,
conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.
7.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um
dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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7.22.                   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o
critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de
1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.22.1. no país;
7.22.2. por empresas brasileiras;
7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

9. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.

7. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

8.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019. 

8.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física
deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições
previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que
apresentar  percentual de desconto inferior ao percentual de desconto
estimado pela administração , ou que apresentar desconto
manifestamente inexequível.

8.3.1. O percentual de desconto, que corresponde à taxa de administração, foi
estimado em 0% (zero por cento) que de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de descontos superiores.
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1.   Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou
negativas, podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da
proposta.

8.            Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública
para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas,
a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.

 

8.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar
documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível
no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7.                     Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando
solicitado pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento,
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação
sugerido no ANEXO II.
 

8.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

8.                      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor, conforme disposto no item 8.24.

8.11.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
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Edital.
9 – DA HABILITAÇÃO.
 

9. 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:

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     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. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

12. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.                     No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9. .                     Caso atendidas as condições de participação, a habilitação
dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.
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10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6.                     Havendo a necessidade de envio de documentos de
habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
9.7.                     Somente haverá a necessidade de comprovação do
preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
 

9.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação
de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

9.                     Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar
em nome da matriz, e se o licitante for a 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.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão
encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

1.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante

Edital 18 (0903230)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 519



sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;

1.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
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inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do
último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

 
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
 
9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.

9.10.3. Qualificação técnica: Comprovação de aptidão para a prestação dos
serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação por período não inferior a três anos, mediante a apresentação
de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
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1. Será aceito o somatório de atestados de capacidade técnica para fins de
comprovação da alínea anterior.

 
9.10.3.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de
sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato
social vigente.
 
9.10.3.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução,
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
 
9.10.3.4. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, é
admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não
contínuos, não havendo a obrigatoriedade dos três anos serem ininterruptos.
 
9.10.3.5. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços
executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.
 
9.10.3.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
 
9.10.3.7.  O atestado deverá conter, além do nome do atestante, endereço e
telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa
valer-se para manter contato com a empresa declarante.
 
9.10.3.8. O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar
a veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos
Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo
declarado.
 
9.10.4. Qualificação econômico-financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral - LG, Liquidez
Corrente - LC, e Solvência Geral - SG superiores a 1 (um);
b) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses;
c) Certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
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9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas
no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

10.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

3. conter a descrição do lote ofertado;
4. conter o preço total do lote.

10.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será
levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação
de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.                   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional,
o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por
extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos
e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer
outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.

 

10.                   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus
Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às
especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.

 

10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 - DOS RECURSOS.
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11.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal
e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos
insuscetíveis de aproveitamento.

11.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
12.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
12.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados
para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
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13.                   O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado
vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou
pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.

13.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento
licitatório.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 

14.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este
Edital.

14.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo
e-mail slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no
prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.

14.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data
para a realização do certame.

14.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo
licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

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

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem
os prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão
divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração..
15 – DA CONTRATAÇÃO
 
15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão
todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, em
conformidade com este edital.
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15.2.                      Homologada a licitação, a Administração convocará, por
escrito, o adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o
instrumento contratual.
 
15 .3 .                      Antes da assinatura do instrumento contratual e
recebimento da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
 
15.4.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida
no item anterior ou se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o
instrumento contratual, será convocada outra licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO
 
16.1.                            A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
16.2.                            As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para
a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
17.1.                            Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e
será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:
 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
 
b) não entregar a documentação exigida no edital;
 
c) apresentar documentação falsa;
 
d) causar o atraso na execução do objeto;
 

5. não mantiver a proposta;
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6. falhar na execução do contrato;

 

7. fraudar a execução do contrato;

 

8. comportar-se de modo inidôneo;

 

1. declarar informações falsas; e

 
j) cometer fraude fiscal.
 
17.2.                       Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem
aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do
caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos
danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
17.2.1.           Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das
obrigações contratuais.
 
17.3.                       As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado junto com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
 
17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por
cento), em razão de atraso injustificado no início, por dia, ou no cumprimento
do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado
do contrato;
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c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato,
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas.
 
17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
do valor total do contrato celebrado.
 
17.4.2.          As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
 
17.4.3.        Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.
 
17.4.4.      Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 
17.4.5.          A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
 
17.5.                       O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
17.6.                       Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
 
17.7.                       O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
17.8.                  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
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17.9.                       Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que
lhe for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação
para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou
ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
17.10.                     O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.
 
17.11.                     O período de atraso será contado em dias corridos.
 
17.12.                     No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e
não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o
IPCA.
 
17.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
 
17.13.                     Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos

8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
17.14.                     Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
 
18 - DO PAGAMENTO
 
18.1.                            O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária
de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da
Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.
 
18.2.                            As notas fiscais/fatura deverão ser emitidas
mensalmente, e deverão ser apresentadas acompanhadas do relatório
gerencial de que trata o item 3.1 do Termo de Referência, além de especificar
os valores por itens de contratação: as peças fornecidas e os serviços
prestados no período, bem como o respectivo valor da taxa de administração
incidente sobre o montante mensal dos gastos efetuados através do sistema
de gerenciamento.
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18.3.                      Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na
emissão da nota fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou
emissão de carta corretiva, não sendo computado este intervalo de tempo de
correção, para efeito de prazo de pagamento.
 
18.4.                      Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.
 
18.5.                      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
18.6                       O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
18.7                       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do
pagamento não incidam as retenções de que trata o item anterior.
 
18.8.                      Os serviços respectivos à manutenção dos veículos
somente devem ser autorizados e pagos após a comprovação da vantagem do
preço de cada intervenção, devidamente comprovada mediante pesquisa de no
mínimo três empresas do ramo, em harmonia com os princípios da motivação e
da economicidade.
 
18.9.                      - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a 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 a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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19.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2021, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo
Ele itora l; PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
20.1.                      As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).
 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
21.1.                      As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
22.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico.
22.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
22.3.                   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
22.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
22.5.                   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde
que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação.
22.6.                   Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
22.7.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam
e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.8.                   O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
22.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de
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seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
 
22.10.             Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
22.11.             O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o
seguinte: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de
Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82)
2122-7764/7765.
 
22.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
22.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da
COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço especificado no item
22.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
22.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de Formação de Preços;
ANEXO I-B – Discriminação dos Veículos atualmente pertencentes ao TRE/AL;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
 
22.14.             Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção
Judiciária do Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou
controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas
administrativamente.

 

Maceió/AL, 10 de junho de 2021.
 
 

Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

em substituição
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0903227.
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Em 10 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/06/2021, às 10:59, 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
0903230 e o código CRC C62A6DAF.
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Nº 108, sexta-feira, 11 de junho de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 1/2021

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 0004698-
24.2020. , publicada no D.O.U de 18/02/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
serviços técnicos especializados de informática, compreendendo a realização de atividades
para sustentação das soluções de Sistemas Judiciais Eletrônicos da 5ª Região. Novo Edital:
11/06/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo S.n, Ed. Min. Djaci Falcao -
Bairro do Recife Recife Antigo - RECIFE - PEEntrega das Propostas: a partir de 11/06/2021

às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/06/2021, às 10h00
no site www.comprasnet.gov.br.

ELIAS JOSE DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 10/06/2021) 090031-00001-2021NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0012315-58.2020. Objeto: Contratação dos serviços de fornecimento de água
potável em caminhão pipa, por demanda, conforme especificações e condições previstas
no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/06/2021 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade,, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00015-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 11/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/06/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 09/06/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0011036-37.2020. Objeto: Registro de Preços de material de limpeza e
produtos de higienização (339030.22), Itens 1 a 3, e de material de proteção e segurança
(339030.24), Itens 4 e 5, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na
manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022.. Total de Itens Licitados: 5.
Edital: 11/06/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00017-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 11/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 22/06/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 10/06/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0000063-86.2021. Objeto: Prestação de serviço de gestão de manutenção de
veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico,
para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos
requisitados sob seu uso. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/06/2021 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00016-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 11/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/06/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 10/06/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 11315/2020 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 05/2021. Objeto:
Contrato de prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte
terrestre de servidores e colaboradores a serviço do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas, por demanda, no âmbito da cidade de Manaus e região metropolitana, com a
disponibilização de solução tecnológica tipo aplicativo de celular compatível, no mínimo,
com os sistemas operacionais android e ios e que possibilite a operação e a gestão dos
atendimentos via ON-LINE. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. CONTRATADA: A R DOS SANTOS EIRELI-ME. CNPJ: 32.459.849.0001-53.
Modalidade de Licitação: Edital de Pregão n. 00001/2021. Fundamentação Legal: Lei
10.520/2002, e alterações posteriores, e na Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores.
Dotação Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0013 - Julgamentos de Causas e Gestão da
Administração na Justiça Eleitoral Elemento de Despesa 33.90.33.05. Prazo de Vigência: 12
(doze) meses, a contar da data de assinatura de seu respectivo Termo. Preço: Global
estimado de R$ 487.200,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, e duzentos reais). Data da
Assinatura: 01/06/2021. Assinam: Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo
Contratante, e o Sr. ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2019, que tem por objeto a locação de um

imóvel comercial tipo galpão, situado na Avenida Projetada 2, Quadra 160, lote 01,

Loteamento Jardim São Cristóvão - São Luis-MA, destinado ao funcionamento

temporário da Central de armazenamento de Urnas. (SEI nº 0000710-

22.2020.6.27.8000). Contratado: L C CARVALHO EIRELI - ME, CNPJ Nº 21.161.323/0001-

37. Objeto do aditivo: Suspensão do reajuste anual. Data de assinatura do último

signatário: 10/06/2021. Signatários: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente

do TRE/MA e o Sr. Lucas Costa de Carvalho, Representante do Locador.

S EC R E T A R I A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº.: 2021NE000275. Data de emissão: 08/06/2021. Espécie: Empenho de despesa. SEI
nº 0004485-11.2021.6.27.8000. Objeto: Aquisição de materiais de expediente e outros
itens para atender as demandas da Secretaria do Tribunal e Zonas Eleitorais,
relacionadas às atividades administrativas e de atendimento ao público. (ARP Nº.
19/2021, vinculada ao PGE Nº 3/2021). Valor: R$ 1.773,70. Credor: PRISMA PAPELARIA
EIRELI (CNPJ: 28.076.288/0001-05).

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº.: 2021NE000272. Data de emissão: 07/06/2021. Espécie: Empenho de despesa. Processo
SEI nº 0014869-67.2020.6.27.8000. Objeto: aquisição de notebooks (item 1 - ARP nº
83/2020 - PGE nº 55/2020). Valor: R$ 23.495,00. Credor: DATEN TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ:
04.602.789/0001-01).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão n.º 15/2021. Objeto: contratação de empresa especializada em
administração e gerenciamento de frota veicular (manutenção de veículos). Proc. Adm. n.º
0002267-27.2021.6.12.8000. Empresa vencedora e valor total: Prime Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda., CNPJ 05.340.639/0001-30 - Item 1 - R$ 149.940,00. A íntegra
da ata do pregão está disponível no sítio www.comprasnet.gov.br e no site deste Tribunal
www.tre-ms.jus.br.

SÔNIA APARECIDA GRANJA ANELLI
Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0005284-44.2021.6.13.8000; 1º TA ao Contrato nº 140/21; Contratada: Altas
Networks & Telecom Ltda.; Vigência: A partir da data de assinatura; Objeto: Prorrogação
do contrato pelo período de 10/06/2021 a 31/12/2021; Valor: Não há; Classificação: Não
há; PT: Não há; NE: Não há; Fundamento Legal: Art. 57, §2º da Lei nº 8.666/93; Signatários:
Maurício Caldas de Melo - Diretor-Geral, pelo TRE-MG, e Almir Franz de Lima - Diretor
Comercial, pela Contratada; Assinatura: 09/06/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021

O TRE/PA torna pública a homologação do Pregão Eletrônico nº 08/2021
(Serviços de Copeiragem e Garçom, com fornecimento de utensílios e materiais para o
preparo de café e chá, nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Pará). Empresa
vencedora: MEZI EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/MF nº 10.952.790/0001/69. Valor global da
proposta: R$ 150.738,48.

FELIPE HOUAT DE BRITO
Diretor-Geral

AVISO DE PENALIDADE

Processo n.º 0014734-18.2020.6.14.8000. O TRE-PA resolve aplicar às empresas
J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI (CNPJ/MF 21.254.778/0001-05), A C DO A D RODRIG U ES
EIRELI (CNPJ/MF 28.037.573/0001-09), AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT DA
(CNPJ/MF 01.044.210/0001-44) e MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ/MF
17.111.492/0001-95), em razão da não manutenção de suas propostas, injustificadamente,
a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 10 (dez)
dias, com fulcro no art. 7º da Lei nº 10.502/2002, e no item 19.1, "e" do Edital de Pregão
Eletrônico nº 41/2020.

Evento: 1261054

FELIPE HOUAT DE BRITO
Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 43/2019. Processo SEI nº 0025485-
53.2020.6.18.8000. CONTRATADA: LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A , CNPJ n°
24.936.973/0001-03. OBJETO: a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
atualmente vigentes do Contrato TRE nº 043/2019, para acrescer a importância de R$
144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), o equivale a R$ 12.000,00 (doze mil
reais) por mês, importando em aumento de 21,083% do item de software e serviços.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 02.122.0033.20GP.0022 - Julgamento
de Causas e Gestão e Administração, sob o Elemento de Despesa 3.3.90.40 - Serviços de
Tecnologia da Informação e Comunicação. VIGENCIA: 12 (doze) meses a contar da data de
sua publicação . FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.65, §1º, da Lei nº 8.666/93 c/c a Cláusula
Décima Primeira do CT nº 043/2019. DATA DA ASSINATURA: 10/06/2021. ASSINAM: Pelo
TRE-PI, o Des. José James Gomes Pereira, e Gonçalo Alexandre Lopes , pela contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 30/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
01/06/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Consultório Odontológico e
Fo t o p o l i m e r i z a d o r

MANOEL NAZARENO FERNANDES FILHO
Pregoeiro

(SIDEC - 10/06/2021) 070008-00001-2021NE111111
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 11/06/2021, às 10:38, 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
0903922 e o código CRC 94F53425.

0000063-86.2021.6.02.8000 0903922v1
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 15/06/2021 03:45 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 {01}

 
 

From: Kassio Gabrhiell da Cunha <kassio.cunha@valecard.com.br>
 To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 15 Jun 2021 11:56:58 -0300 (BRT)
 Subject: [slc] Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 {01}

  
Saudações.
 
Com base no objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021, questiona-se:

1. o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS possui fornecedor atualmente?
2. caso possua, qual a empresa e qual a taxa aplicada?
3. qual o prazo para apresentação da rede credenciada?
4. Nosso sistema integrado de autogestão dispensa a utilização de cartões, pois todas as transações, orçamentos, ordens

de serviços, etc. são realizados via internet. Atendemos desta forma ou é imprescindível a utilização de cartões?

Grato desde já.
 
 
At.te.
--
Kássio G. Cunha
Analista de Mercado Público
(34) 9 9895-3686

E-mail SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS EMPRESA (0905272)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 542



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2021.
Senhor Chefe da SAPEV,
 
A empresa VALECARD, solicitamos os

esclarecimentos contidos no evento 0905272.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/06/2021, às 16:11, 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
0905273 e o código CRC ECC97B91.

0000063-86.2021.6.02.8000 0905273v1
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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 junho de 2021.
Ao Senhor Pregoeiro.
 
Considerando a consulta formulado pela empresa

Valecard, consignada na mensagem eletrônica de evento
SEI 0905272, quantos aos quesitos apresentados, esta
unidade técnica responsável pela elaboração do Termo de
Referência e forma de execução da contratação, pronuncia-se
da seguinte forma:
1) quanto à existência atual de fornecedor: O Tribunal Regional
Eleitoral, atualmente, não tem contrato em execução;
2) Em decorrência da inexistência de contrato, não há o que
assinalar;
3) Quanto ao item 3, relativamente ao prazo para apresentação de
rede credenciada, esclarecemos o seguinte: considerando as
responsabilidades pela escolha a cargo do futuro contratado,
considerando a inexistência de providências preliminares por parte
deste Tribunal, considerando a ausência de registros acerca da rede
credenciada no instrumento regente da futura prestação,
considerando que quaisquer serviços não serão executados antes da
entrega dos cartões exigidos na execução do contrato, considerando
a oferta de prazo hábil para organização da empresa e início da
prestação, o prazo para informação pertinente à rede credenciada
obedecerá ao estabelecido para a entrega dos cartões.
4) Quanto à consulta referente à imprescindiblidade da utilização de
cartões, esclarece esta unidade técnica que a forma de execução
projetada, para fins de melhor controle quanto à custo de
manutenção de cada veículo componente da frota, objetivando
futuras projeções que venham a trazer, em posterior contratação,
maior eficiência e economicidade para a Administração, guia o
entendimento quanto à imprescindibilidade do fornecimento de
cartões na execução contratual.

São estas as considerações e esclarecimetos desta
Despacho SAPEV 0905290         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 544



unidade, em resposta ao pedido formulado pela empresa acima
citada.

Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 15/06/2021, às 16:54, 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
0905290 e o código CRC F8F17E77.

0000063-86.2021.6.02.8000 0905290v1
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Esclarecimento 15/06/2021 18:03:48
 
A empresa Valecard, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Com base no objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021, questiona-se:
1. o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS possui fornecedor atualmente? 2. caso possua, qual a empresa e qual a taxa
aplicada? 3. qual o prazo para apresentação da rede credenciada? 4. Nosso sistema integrado de autogestão dispensa a utilização de
cartões, pois todas as transações, orçamentos, ordens de serviços, etc. são realizados via internet. Atendemos desta forma ou é
imprescindível a utilização de cartões? ..."
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Resposta 15/06/2021 18:03:48
 
Instada a manifestar-se, a Seção de Administração de Prédios e Veículos (SAPEV) registrou: ...´Considerando a consulta formulado pela
empresa Valecard, consignada na mensagem eletrônica de evento SEI 0905272, quantos aos quesitos apresentados, esta unidade técnica
responsável pela elaboração do Termo de Referência e forma de execução da contratação, pronuncia-se da seguinte forma: 1) quanto à
existência atual de fornecedor: O Tribunal Regional Eleitoral, atualmente, não tem contrato em execução; 2) Em decorrência da
inexistência de contrato, não há o que assinalar; 3) Quanto ao item 3, relativamente ao prazo para apresentação de rede credenciada,
esclarecemos o seguinte: considerando as responsabilidades pela escolha a cargo do futuro contratado, considerando a inexistência de
providências preliminares por parte deste Tribunal, considerando a ausência de registros acerca da rede credenciada no instrumento
regente da futura prestação, considerando que quaisquer serviços não serão executados antes da entrega dos cartões exigidos na
execução do contrato, considerando a oferta de prazo hábil para organização da empresa e início da prestação, o prazo para informação
pertinente à rede credenciada obedecerá ao estabelecido para a entrega dos cartões. 4) Quanto à consulta referente à imprescindiblidade
da utilização de cartões, esclarece esta unidade técnica que a forma de execução projetada, para fins de melhor controle quanto à custo
de manutenção de cada veículo componente da frota, objetivando futuras projeções que venham a trazer, em posterior contratação,
maior eficiência e economicidade para a Administração, guia o entendimento quanto à imprescindibilidade do fornecimento de cartões na
execução contratual. São estas as considerações e esclarecimetos desta unidade, em resposta ao pedido formulado pela empresa acima
citada. ..."
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2021.

Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,

 

Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão 16/2021 no sistema
ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida em casos
tais:

 

Esclarecimento 15/06/2021 18:03:48

O Pregoeiro recebeu o seguinte Pedido de Esclarecimento: “A empresa Valecard,
solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Com base no objeto do PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 16/2021, questiona-se: 1. o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS possui
fornecedor atualmente? 2. caso possua, qual a empresa e qual a taxa aplicada? 3. qual
o prazo para apresentação da rede credenciada? 4. Nosso sistema integrado de
autogestão dispensa a utilização de cartões, pois todas as transações, orçamentos,
ordens de serviços, etc. são realizados via internet. Atendemos desta forma ou é
imprescindível a utilização de cartões? ...""

 

Resposta 15/06/2021 18:03:48

Instada a manifestar-se, a Seção de Administração de Prédios e Veículos
(SAPEV)) registrou: “...Considerando a consulta formulado pela empresa Valecard,
consignada na mensagem eletrônica de evento SEI 0905272, quantos aos quesitos
apresentados, esta unidade técnica responsável pela elaboração do Termo de
Referência e forma de execução da contratação, pronuncia-se da seguinte forma: 1)
quanto à existência atual de fornecedor: O Tribunal Regional Eleitoral, atualmente, não
tem contrato em execução; 2) Em decorrência da inexistência de contrato, não há o
que assinalar; 3) Quanto ao item 3, relativamente ao prazo para apresentação de rede
credenciada, esclarecemos o seguinte: considerando as responsabilidades pela escolha
a cargo do futuro contratado, considerando a inexistência de providências preliminares
por parte deste Tribunal, considerando a ausência de registros acerca da rede
credenciada no instrumento regente da futura prestação, considerando que quaisquer
serviços não serão executados antes da entrega dos cartões exigidos na execução do
contrato, considerando a oferta de prazo hábil para organização da empresa e início da
prestação, o prazo para informação pertinente à rede credenciada obedecerá ao
estabelecido para a entrega dos cartões. 4) Quanto à consulta referente à

Despacho PREG 0905392         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 548



imprescindiblidade da utilização de cartões, esclarece esta unidade técnica que a forma
de execução projetada, para fins de melhor controle quanto à custo de manutenção de
cada veículo componente da frota, objetivando futuras projeções que venham a trazer,
em posterior contratação, maior eficiência e economicidade para a Administração, guia
o entendimento quanto à imprescindibilidade do fornecimento de cartões na execução
contratual. São estas as considerações e esclarecimetos desta unidade, em resposta
ao pedido formulado pela empresa acima citada. ...""

 

Respeitosamente,

 

João Hermínio de Barros Neto

Pregoeiro

82-2122-7706

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/06/2021, às 18:11, 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
0905392 e o código CRC E1F20054.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2021.

À CPREG,

Ao Pregoeiro,

Após publicação no Portal da Transparência do pedido de esclarecimeto da Valecard e
da resposta do pedido de esclarecimeto.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 16/06/2021, às 18:07, 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
0905934 e o código CRC 476CD321.

0000063-86.2021.6.02.8000 0905934v1
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De: "Andrea de Albuquerque César" <andreacesar@tre-al.jus.br>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 17/06/2021 01:41 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] Impugnação ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 {01}

 
 
 
 
 

From: Kassio Gabrhiell da Cunha <kassio.cunha@valecard.com.br>
 To: Andréa de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>

 Cc: Fernando Tannus Narduchi <fernando.tannus@valecard.com.br>
 Date: Wed, 16 Jun 2021 17:20:11 -0300 (BRT)

 Subject: [slc] Impugnação ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 {01}
  

Prezados, saudações!
 
Segue para protocolo de impugnação ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021:
 

Peça de Impugnação;
Procuração;
Contrato Social;
Documentos de identificação;

 
Gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.
 
At.te.
--
Kássio G. Cunha
Analista de Mercado Público
(34) 9 9895-3686

Anexados:
 

Arquivo: 01. 36ª ACS TRIVALE ADMINISTRAÇÃO
LTDA.pdf

Tamanho:
5289k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: 02. PROCURAÇÃO MP 2021.pdf Tamanho:
1878k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: 03. CNH FERNANDO TANNUS
09.07.2023.pdf

Tamanho:
272k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: 04. CNH JOÃO BASTISTA 27.04.2022.pdf Tamanho:
151k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: 00. Impugnação - CARTÃO MANUTENÇÃO - Tamanho: Tipo de
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.pdf 579k Conteúdo:
application/pdf
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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 

 

 

 

 

Pregão Eletrônico n.º 016/2021 

 

 

 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita 

no CNPJ/MF nº 00.604.122/0001-97, com sede à Avenida Jacarandá, n.º 200, Bairro 

Jaraguá, CEP: 38.413-069, na cidade de Uberlândia/MG, vem, por seu Procurador abaixo 

assinado, não se conformando com parte do Edital em epígrafe, oferecer sua 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos. 

 

I. FATOS 
 

1. A Impugnante atua com forte destaque em âmbito nacional no mercado de 

gerenciamento de cartões alimentação, refeição, gestão de frota, convênios e manutenção 

veicular, fazendo sempre uso de sua marca Valecard®, muito conhecida e respeitada no 

meio em que atua. 

 

2. Nesta condição, deseja participar da licitação na modalidade Pregão Presencial, cujo 

objeto é: 

O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE 

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM REDE ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DA 

INTERNET, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ATENDER À 

FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E 

DE VEÍCULOS REQUISITADOS SOB SEU USO. 

 
3. Ocorre que, ao analisar o edital do certame verificou-se a existência de cláusula que 

restringe injustificadamente a competitividade, o qual prejudica consideravelmente a 

participação da impugnante e de outras empresas que oferecem serviços semelhantes, qual 
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seja, a exigência de cartão magnético para prestação do serviço de manutenção 

de frota.   

 

4. Como será demonstrado, não existe motivação que torne necessária tal exigência, 

visto que a mesma não traz nenhum benefício fático para a execução do serviço, e serve 

unicamente para restringir o número de empresas que poderá participar do processo 

licitatório, levando à perda da vantajosidade e elevado prejuízo ao Erário Público. 

 

5. Como tal proceder pode comprometer o alcance da finalidade precípua do presente 

procedimento licitatório – a seleção da proposta mais vantajosa –, busca esta Impugnação a 

retificação do instrumento convocatório. 

 

 

II. DIREITO 
 

II.1. DO OBJETO LICITADO: ESPECIFICIDADES DO PRODUTO – DA AFRONTA AO 

PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE – DA VANTAJOSIDADE 

 

6. Consta do instrumento convocatório a seguinte exigência contra a qual é levantada a 

presente impugnação: 

 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de 

manutenção de veículos, em rede especializada, através da internet, com 

tecnologia de cartão eletrônico para atender à frota de veículos do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos veículos requisitados sob seu 

uso. 

 

7. Ocorre que o produto licitado, nos moldes praticado, indica a restrição à 

participação de dezenas de empresas aptas a prestarem o serviço, tendo em vista 

que existem raras empresas em condições de participar do certame, atendendo a todos os 

seus termos, qual seja, a obrigação de que as transações das manutenções sejam 

realizadas em pagamento através de cartão magnético. 

 

8. Trata-se de condição ilegal, pois consoante já dito, esta exigência direciona a licitação 

a limitadas empresas do ramo, quando se sabe que existem inúmeras outras empresas 
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nacionalmente conhecidas, que poderiam e podem atender de maneira satisfatória as 

necessidades da Administração. A saber, exemplificadamente: Ticket, Maxifrota, Nutricash, 

Eucard, a própria impugnante etc.   

 

9. Ademais, deve ser ressaltada a desnecessidade do fornecimento da 

manutenção por meio de cartão magnético. A exemplo da tecnologia ofertada pela 

impugnante, onde o mesmo serviço de manutenção de frota é prestado através de 

uma plataforma online (sem cartões magnéticos), com valores parametrizados e liberados 

exclusivamente pelo Ente contratante, possibilitando um maior controle de gastos por 

parte Administração e proporcionando consequentemente maior 

VANTAJOSIDADE. 

 

10. Através da plataforma online de gerenciamento, os dados no sistema são mantidos 

com o cadastro online, sendo este devidamente protegido por senha, sendo que a exigência 

editalícia (de um cartão eletrônico magnético ou com chip), além de ser completamente 

desnecessária do ponto de vista do produto licitado, cria curiosa distorção no mercado, onde 

POUQUÍSSIMAS empresas possuem tal “tecnologia” (na verdade não se trata de 

“tecnologia”, no sentido de criar qualquer técnica especial ou relevante ao serviço 

prestado, mas sim, mera restrição, no mínimo suspeita, o que aleija 

completamente a competitividade em se tratando de licitações, especialmente 

por permitir a participação de empresas com cartão magnético, tecnologia 

obsoleta).  

 

11. Frisa-se que com o sistema de login/senha, é possível criptografar as informações 

codificando para uma pesquisa em um banco de dados seguro, no qual é possível armazenar 

todos os dados do veículo, controlando em tempo real as transações e validando-as, após 

passar por diversas parametrizações sistêmicas, cumprindo integralmente as regras 

editalícias. 

 

12. Este tipo de tecnologia trabalha em um sistema mais seguro e completo 

para armazenamento e conferência de dados, evitando que as informações 

fiquem armazenadas no próprio cartão (que no caso de cartão magnético, torna-

se uma enorme fragilidade de segurança, pois não é criptografado). 
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13. Além disso, o sistema de login/senha é mais seguro, do ponto de vista da 

administração pública, pois torna cada usuário RESPONSÁVEL pelo seu uso, o que 

não acontece com o cartão, que pode transitar livremente entre os utilizadores do 

sistema, dificultado futuras auditorias. 

 

14. Repisa-se que a tecnologia de cartão eletrônico (magnético) é tão 

ultrapassada e passível de ser burlada, que os Bancos sequer a utilizam 

hodiernamente, uma vez que não oferece criptografia, tendo sido substituída por 

chips (tokens) com senha. 

 

15. D´outra borda, o sistema utilizado pela impugnante (e demais empresas da área) 

funciona integralmente em plataforma online, onde os usuários recebem seu login e senha 

intransferíveis, vinculados ao CPF do usuário. Esta tecnologia se prova mais 

eficiente e segura pois ocorre por transferência de dados em tempo real 

criptografados entre o sistema e o credenciado, e ainda por cima, como 

salientado acima, possibilita ao Ente um controle maior dos valores 

gastos/liberados para os serviços contratados. 

 

16. Desta forma, percebe-se que a exigência de utilização da tecnologia do cartão 

magnético restringe a competitividade sem nenhuma funcionalidade agregadora 

ao serviço, vez que este é plenamente executável por meio do cadastro online, e não 

somente, é mais seguro e confiável do que a tecnologia exigida.  

 

17. Nesse sentido, o que se afirma acima é que existem outras formas de controle tão ou 

mais eficientes do que a utilização de cartão magnético exigido no Edital (tal qual a 

tecnologia oferecida pela impugnante), sendo, portanto, ilegal a clausula restritiva 

contida no edital que vincula a obrigatoriedade de tal (obsoleta) tecnologia, para 

a participação do certame.  

 

18. Ressalta-se ainda, a título de esclarecimento que, caso o sistema fornecido 

pela empresa impugnante encontre-se “fora do ar”, existem alternativas 

(contingências) que viabilizam as transações, quais sejam, serviço de call center 

0800, 24 horas por dia, sete dias por semana; internet 24 horas por dia, sete dias 

por semana; e SAC personalizado. Ou seja, os usuários não ficam, em nenhuma 
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circunstância, impedidos de efetuar as transações. Inexiste insegurança neste 

ponto! Tal situação não pode ser percebida nos cartões, visto que se os mesmos 

se encontrarem fora do ar, a transação será impossibilitada. 

 

19. Desta forma, a manutenção do certame na forma apresentada fere de morte os 

princípios norteadores da licitação, mormente os princípios da igualdade e da 

competitividade. 

 

20. Reiterando o acima disposto, a exigência disposta direciona o certame a 

apenas POUQUÍSSIMAS empresas do mercado, percebendo-se que diversas 

outras empresas de porte nacional, plenamente capazes de executar o serviço em 

preços inferiores, estão se vendo privadas do direito de participar dos processos 

licitatórios. 

 

21. Desta forma, a restrição à competividade eiva de invalidade o certame em tela, 

ensejando a necessidade de retificação do instrumento convocatório. 

 

22. O entendimento da Administração Pública está tão de acordo com o pedido feito neta 

impugnação, que a empresa impugnante recentemente apresentou impugnação ao Pregão 

Presencial n.º 024/2020, promovido pela Prefeitura Municipal de Miracatu/SP, cuja teor era 

idêntico ao ora apresentado, tendo o órgão licitante DEFERIDO o pedido e retificado Edital 

convocatório impugnado, nos seguintes termos: 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020 

PROCESSO Nº 103/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO 

AUTOMOTIVA COMPLETA (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM 

FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE 

UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE 

CARTÃO MAGNÉTICO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE OFICINAS E 

CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A DIVERSOS 

DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES. 

 Aos Dez dias do mês de Agosto do ano de 2020, analisamos o pedido 

de impugnação impetrado pelas empresas TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 
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e CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA, em face do instrumento 

convocatório supracitado. 

 Primeiramente, consignamos que os pedidos de impugnação 

impetrados foram tempestivos e processados regularmente. 

 Em síntese, os pedidos de impugnação das requerentes afirmam que 

há certos vícios no edital que maculam o processo licitatório em especial no 

que tange ao sistema de controle acolhido sem motivação técnica (Uso de 

Cartão Magnético) sendo que apenas este sistema restringe a 

competitividade do certame, visto que existem outras empresas que prestam 

serviços similares e utilizam a tecnologia WEB e Plataforma online. 

 Importante deixar consignado que em nenhum momento a 

Administração municipal direcionou o presente certame em favor desta ou 

daquela empresa, pois como já informado às requerentes anteriormente 

(através de e-mail), trata-se do nosso primeiro procedimento licitatório 

nesse formato de gerenciado de frota veicular onde acreditamos que o 

sistema de cartão magnético atenderia de forma satisfatória a nossa 

demanda, porém os pedidos de impugnação nos fez acreditar que possamos 

melhorar este edital e ampliarmos a competitividade e consequentemente 

aferirmos maior economia na futura contratação. 

 Diante de todo o exposto, reconhecemos os recursos impetrados 

pelas empresas TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA e CARTELLO GESTÃO DE 

FROTAS LTDA concedendo-lhes o devido PROVIMENTO e suspendendo o 

presente edital para as adequações necessárias e posteriormente 

promovendo a sua publicação. 

 

Miracatu, 10 de Agosto de 2020. 

 

23. Podemos apresentar inclusive recente decisão (anexo) do Tribunal de Justiça do 

Ceará, que tratava da mesma temática, na qual o MM Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Caucaia deferiu o pedido liminar feito por esta impetrante. Cabe expor:  

EMENTA: MANDADO SEGURANÇA. LICITAÇÃO. AMPLA COMPETITIVIDADE 

DA LICITAÇÃO COMPROMETIDA. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DAS 

MANUTENÇÕES ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO. AUSÊNCIA DE 

MOTIVAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A EXIGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA 

ISONOMIA LIMINAR CONCEDIDA. (Processo nº 0053841-69.2020.8.06.0064 

– TJCE - 1ª Vara Cível da Comarca de Caucaia 
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24. Considerando-se como certo não ser a intenção da Administração impedir a ampla 

concorrência no certame, a alteração do edital para fins de adequá-lo à realidade de 

mercado das empresas licitantes é medida de ordem e legalidade. 

 

25. Nesse sentido, cabe trazer à discussão o teor do artigo 3º, § 1º, inciso I, do da Lei 

8.666/93: 

 

§1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede 

ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 

ou irrelevante para o específico objeto do contrato;” 

 

26. Resta, pois, evidente a intenção do Legislador de coibir qualquer atitude por parte da 

Administração Pública que restrinja o caráter competitivo do processo licitatório. A 

Administração somente poderá fazer restrições estritamente necessárias ao 

atendimento do interesse público, devendo, para tanto, serem analisados 

conjuntamente a cláusula restritiva e o objeto da licitação. 

 

27. É certo que o objetivo da licitação é selecionar a maior gama de concorrentes 

possíveis, de forma a obter proposta mais vantajosa para a Administração, que 

forneça o serviço necessário, de qualidade, e com o menor preço possível. A vantajosidade é 

um princípio de direito administrativo, previsto da Lei 8.666/93: 

 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.    
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28. Contudo, se há o direcionamento do certame (mesmo que involuntário), falece este 

objetivo, visto que somente as empresas aptas a atenderem os indevidos requisitos 

editalícios poderão participar. Sendo assim, há comprometimento na disputa e, 

consequentemente, na busca pelo melhor preço. 

 

29. Percebe que a vantajosidade é fruto de uma união entre um serviço de qualidade, 

que atenda às necessidades do coletivo e seleção da proposta com o menor preço. A 

doutrina assim nos ensina: 

 

A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse 

coletivo por via da execução do contrato. A maior vantagem possível 

configura-se pela conjugação de dois aspectos inter-relacionados. Um dos 

ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da 

Administração; o outro vincula-se à prestação a cargo do particular. A maior 

vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o dever de realizar 

a prestação menos onerosa e o particular se obrigar a realizar a melhor e 

mais completa prestação. Configura-se, portanto, uma relação custo 

benefício. A maior vantagem corresponde à situação de menor custo e maior 

benefício para a Administração. (FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, 11., São Paulo: Dialética, 2005, p.42) 

 

30. Mais adiante completa o ilustre jurista (in oc. cit., p. 43): 

 

De modo geral, a vantagem buscada pela Administração deriva da 

conjugação dos aspectos da qualidade e da onerosidade. Significa dizer que 

a Administração busca a maior qualidade da prestação e o maior benefício 

econômico. As circunstâncias determinam a preponderância de um ou outro 

aspecto. No entanto, sempre estão ambos presentes. 

 

31. Reiterando, no instrumento convocatório optou-se por acrescentar uma 

exigência (permitindo inclusive cartão magnético) que em nada aumenta 

efetivamente a qualidade de prestação dos serviços, mas restringe a 

competitividade e impossibilitando a Administração de obter o menor preço, e 

consequentemente de fazer valer o princípio da vantajosidade. 
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32. Comprovando o alegado, segue abaixo uma relação de vários editais que exigiram o 

cartão eletrônico no objeto manutenção de frota, bem como algumas atas de sessões 

públicas a nível de comprovação: 

 

 

Figura 1 – Planilha de Editais e participantes com exigência de cartão 

 

 

Figura 2 - Participantes licitação CHUPINGUAIA 

 

 

Figura 3 - Participantes licitação GUARATINGUETÁ 
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Figura 4 - Participantes licitação MONTEIRO 

 

 

Figura 5 - Participantes licitação VILA VELHA 

 

33. Resta claro pelo acima demonstrado que a competitividade tem sido prejudicada pela 

exigência de cartão eletrônico nos serviços de gestão de frota, pois POUQUÍSSIMAS 

empresas estão aptas a participar.  

 

34. Tendo em vista tal disparate que tem causado enorme prejuízo aos cofres 

públicos, a impugnante decidiu passar a combater tal situação frontalmente, ao 

invés de apenas adequar seu produto (sem maiores motivos técnicos), apenas 

para desfrutar de condições econômicas superiores em licitações.  
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35. Quando se promove a restrição da competitividade através de uma exigência 

desnecessária, temos um prejuízo muito grande da vantajosidade das contratações. 

Ao propiciar uma menor competitividade, as empresas precisam disputar menos os preços 

para vencer o processo licitatório, o que causa danos diretos aos cofres da Administração. 

 

36. Tais prejuízos são comprovados através de uma análise comparativa dos valores de 

contratação entre os editais que exigem o cartão eletrônico e os que não exigem. Segue 

abaixo dados que comprovam o prejuízo à vantajosidade que tal restrição causa à 

Administração: 

 

 

Figura 6 - Valor final licitação CHUPINGUAIA 

 

 

 

Figura 7 - Valor final PE34/2020 da licitação em Sapucaí – MG 

 

37. Ora, podemos notar que existe flagrante prejuízo à vantajosidade das 

contratações públicas nos processos licitatórios que exigem o cartão eletrônico 

para o objeto de gestão de frota.  
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38. Analisemos o caso pontual, acima destacado, comparando os valores do 

processo licitatório PE nº 33/2020 de Chupinguaia, que exigia cartão eletrônico, 

com os valores do processo do Pregão Eletrônico nº 034/2020 de Sapucaí/MG, 

que não exigia cartão.  

 

39. Na licitação de Chupinguaia o valor da taxa de administração foi de -

1,40%, muito acima do valor final da licitação de Sapucaí-MG, que foi -13,50%.  

 

40. Caso não houvesse a exigência do cartão eletrônico, sendo garantida a 

competitividade às outras empresas do mercado, e aplicada as taxas comuns de 

mercado para tal serviço, teríamos uma economia maior ao Município de 

Chupinguaia no montante, com um valor de descontos em 12,1% a mais. Ora, a 

título ilustrativo, a cada R$1.000.000,00 (um milhão de reais) licitados para tal 

serviço, a DIFERENÇA nos descontos oferecidos resultaria em uma economia de 

R$121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), valor mais do que considerável aos 

cofres públicos. 

 

41. Desta forma, não coadunando com tal pratica, a impugnante desde já 

informa que, caso não aceita a presente impugnação, buscará os Orgãos de 

Controle para as devidas providencias. 

 

42. Frisa-se que este não é o único caso. Juntamos também um exemplo do edital da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Pregão Eletrônico nº 008/2020, que 

teve valor de desconto final de 11,4%. São ALARMANTES as diferenças de valores 

entre os editais que exigem ou não o cartão magnético/chip para o serviço 

manutenção, e isso tudo se deve a diminuição da competitividade causada pela 

demanda de tal tecnologia, COMPLETAMENTE DESNECESSÁRIA. 

 

43. Muito embora não conste expressamente do Edital qual empresa estaria apta a 

desempenhar o objeto colimado, no caso concreto, a simples observância das 

especificações técnicas demonstram o direcionamento do certame para as poucas 

empresas que possuem a tecnologia em comento. 
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44. No caso em tela, existe sistema pertinente e compatível, oferecido por dezenas de 

empresas, porém, a Administração optou por sistema oferecido por apenas três empresas, 

que não traz consigo nenhuma vantagem significativa que justificasse a restrição de outros 

meios de prestação do serviço. Pelo contrário, a tecnologia de plataforma online oferece 

mais segurança e controle para a Administração que os permitidos cartões magnéticos. 

 

45. O artigo 7°, §5° da Lei de Licitações é claro ao estabelecer ser vedada a realização de 

licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e 

especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda 

quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração 

contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.  

 

46. Nos moldes em que se deu o Edital fica clara a existência de dirigismo na licitação e 

violação à isonomia entre os licitantes, como já fartamente demonstrado. 

 

47. Outrossim, no Edital NÃO existe a motivação da efetiva razão de ordem técnica 

que justifique a restrição da competitividade em função da tecnologia mencionada.  

 

48. Ainda, cabe trazer à baila ensinamento de Marçal Justen Filho, in Comentário à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, 11ª Ed., Ed. Dialética, acerca do assunto: 

 

Ao desenvolver essas atividades, as avaliações da Administração têm de ser 

rigorosamente objetivas. Não podem ser influenciadas por preferências 

subjetivas, fundadas em critérios opinativos. A lei volta a reprovar escolhas 

infundadas na pura e simples preferência por marcas. (Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos. 12ª ed., Dialética Editora. 2008, p. 

344). 

 

49. Portanto, toda licitação deve permitir e facilitar o ingresso do maior número possível 

de participantes, para que possa obter, realmente, a proposta mais vantajosa para a 

Administração. Qualquer exigência que possa potencialmente restringir a competitividade 

deve ser motivada e provada para tanto. Assim leciona a professora Sylvia Zanella de Pietro: 
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O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os 

fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela 

doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas 

doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos 

vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as 

categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, 

porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de 

legalidade dos atos administrativos. Além disso, também devem ser 

considerados os demais princípios que regem os atos da Administração 

Pública, como, por exemplo, o da eficiência, supremacia do interesse 

público, economicidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana (DI 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23 ed. São Paulo: Atlas, 

2010 – pág. 81). 

 

50. Neste sentido, requer que o Ente tome providência, sob pena de flagrante ofensa aos 

princípios norteadores do processo licitatório, modificando o Edital para execrar de seu 

objeto as exigências de utilização de cartão eletrônico, reestabelecendo a competitividade, 

hoje prejudicada. 

 

III. PEDIDOS 

 

51. Por todo o exposto, reque-se o conhecimento da presente Impugnação, para que no 

mérito seja julgada procedente, determinando que seja execrada as cláusulas abusivas 

contidas no edital, removendo-se a exigência de cartão magnético/chip, o qual restringe o 

caráter competitivo do certame, diminuindo drasticamente sua vantajosidade, sem qualquer 

contraprestação efetiva na adoção do mesmo. 

 

52. Caso julgado improcedente a presente impugnação, o que admitimos apenas tendo 

em vista o princípio da eventualidade, desde já requeremos cópia do Procedimento 

Administrativo, com a respectiva Decisão Administrativa que motivou e justificou a adoção de 

cartão eletrônico, em detrimento de demais tecnologias para, uma vez analisados seus 

fundamentos, serem tomadas as medidas necessárias. Para tanto, desde já requer-se que tais 

cópias sejam encaminhadas para os e-mails abaixo informados, juntamente com a decisão da 

presente impugnação. 
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53. Requer, ainda, que todas as intimações, caso encaminhadas eletronicamente, sejam 

enviadas ao e-mail mercadopublico@romanodonadel.com.br, com cópia para o e-mail 

licitacoes@valecard.com.br, e, caso encaminhadas em meio físico, sejam direcionadas ao 

endereço Avenida dos Vinhedos, 200, conj. 02, Gávea Office, Morada da Colina, Uberlândia – 

MG, CEP 38411-159. 

 

Nestes termos, aguarda deferimento. 

 

Uberlândia/MG, 16 de junho de 2021. 

 

 

Trivale Administração Ltda. 

Fernando Tannús Narduchi 

CPF/MF 848.928.626-49 

Coordenador de Mercado Público 
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TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

CNPJ: 00.604.122/0001-97 

NIRE: 31204650262 

 

36ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

 

Síntese: 

I. Alteração de endereço da sede social;  

II. Inalterabilidade das demais cláusulas e consolidação do contrato social. 

 

VALEINVEST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, com sede na Avenida Ipê, nº 115, Sala 07, 

Bairro Jaraguá, em Uberlândia/MG, CEP: 38.413-015 registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob 

o NIRE nº 3130010061-8 e inscrita no CNPJ sob o nº 15.703.808/0001-02, neste ato representada na 

forma do seu Estatuto Social, por seus Diretores os Srs. João Batista Rodrigues, brasileiro, empresário, 

casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da carteira de Identidade RG nº M295.891 

SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 350.113.606-44, residente e domiciliado na Avenida Uirapuru, nº 267, 

Bairro Cidade Jardim, Uberlândia/MG, CEP: 38.412-166 e, Simônio Freita da Silva, brasileiro, 

empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da carteira de Identidade RG 

nº M7.934.672 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 004.991.726-98, residente e domiciliado na Alameda 

Peroba do Campo, nº 39, Bosque dos Buritis, Uberlândia/MG, CEP: 38.406-576; 

 

Sócia representante da totalidade do capital social da TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, sociedade 

empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 00.604.122/0001-97, registrada na Junta Comercial de 

Minas Gerais sob o NIRE nº 3120465026-2, com sede na Avenida Ipê, nº 115, Sala 43 - A, Bairro Jaraguá, 

em Uberlândia/MG, CEP: 38.413-015 (“Sociedade”), resolve, de comum acordo, ajustar a presente 
alteração contratual, nos termos e condições abaixo estipulados. 

 

I. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL    

 

1.1.   A sócia delibera pela alteração do endereço da sede da sociedade que era na Avenida Ipê, nº 115, 

Sala 43 - A, Bairro Jaraguá, em Uberlândia/MG, CEP: 38.413-015, passa a partir deste ato a ser na 

Avenida Jacarandá, nº 200, Bairro Jaraguá, em Uberlândia/MG, CEP: 38.406-371.  

 

1.2. Como consequência, resta alterada a Cláusula I do Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar 

com a seguinte redação:  
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 “I - A sede da sociedade está localizada na Avenida Jacarandá, nº 200, Bairro Jaraguá, em 

Uberlândia/MG, CEP: 38.406-371” 
 

II. INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONSOLIDAÇÃO DO 

CONTRATO SOCIAL 

 

2.1. Restam inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Social que não foram afetadas 

expressamente por esta Alteração do Contrato Social. 

 

2.2. Objetivando incorporar as alterações promovidas por meio deste instrumento, os sócios que ora 

compõem a Sociedade, por unanimidade e de comum acordo, resolvem consolidar as cláusulas 

contratuais, modificando as atingidas e conservando as inalteradas. 

 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 

 

I - Da Denominação, da Sede, do Foro e da Filial 

 

A Sociedade atua sob a denominação de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, com sede, foro e 

estabelecimento em Avenida Jacarandá, nº 200, Bairro Jaraguá, em Uberlândia/MG, CEP: 38.406-371. 

 

Parágrafo Único - A Sociedade mantém filiais nos seguintes endereços: 

 

Filial 01: Foro e Estabelecimento em Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 06, nº 370, Sala 502, Setor Oeste, 

CEP: 74.115-070, registrada na Junta Comercial de Goiás sob o NIRE nº 529.005.0385-1, inscrita no 

CNPJ sob o nº 00.604.122/0003-59; e  

 

Filial 02: Foro e Estabelecimento em Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Avenida Yojiro 

Takaoka, nº 4.384, escritório nº 1.018, 10º andar, Condomínio Shopping Service, Sala 01, Bairro 

Alphaville CA 1, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE nº 359.059.1692-1, inscrita no 

CNPJ sob o nº 00.604.122/0005-10.  

  

II - Do Objeto Social  

 

A Sociedade tem como objeto: 
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1. A prestação de serviços de emissão, de administração, de transferência e de pagamentos através de 

meios de pagamento de: 

1.1 Benefícios previstos pelo PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador): 

        1.1.1. Alimentação; 

       1.1.2. Refeição; 

1.2. Convênio; 

1.3. Combustível e Abastecimento; 

1.4. Private; 

1.5. Controle e Gestão de Frota; 

1.6. Controle e Gestão de Manutenção de Frota; 

1.7. Gestão de Fretes; 

1.8. Controle e Gestão de Compras; 

2. Prestação de serviços especializados de: 

2.1. Monitoramento e rastreamento de veículos e bens; 

2.2. Gestão e controle de frotas e equipamentos; 

3. Locação de pessoal associada à gestão de frotas, fretes, monitoramento, rastreamento e manutenção; 

4. Operação de Cartão de Débito; 

5. Prestação de serviço especializado de atividades de corretagem, intermediação e agenciamento de 

serviços e negócios em geral. 

 

III – Do Capital Social, Quotas e Atribuições 

 

O Capital Social é de R$ 17.512.000,00 (dezessete milhões, quinhentos e doze mil reais), representado 

por 1.751.200 (um milhão, setecentas e cinquenta e uma mil e duzentas) quotas, no valor unitário de R$ 

10,00 (dez reais), assim distribuído:  

 

SÓCIO QUOTAS VALORES PERCENTUAL 

Valeinvest Participações e Investimentos S/A 1.751.200 R$ 17. 512.000,00 100,00% 

Total 1.751.200 R$17. 512.000,00 100,00% 

 

IV - Da Responsabilidade dos Sócios 

 

I - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social se for o caso. 

 

Parágrafo Único: As quotas do capital desta Sociedade não podem ser utilizadas pelos sócios para garantir 

obrigação destes ante terceiros, sendo vedada a penhora das quotas desta Sociedade para a garantia de 
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obrigações particulares dos sócios, até porque nenhum estranho será recebido compulsoriamente neste 

ambiente social sem a concordância de todos os sócios. Esta vedação impede também a inclusão de 

sócios por arrematação de quotas em hasta pública, por adjudicação judicial ou por decorrência de 

execuções ou qualquer processo judicial contra sócios ou a própria Sociedade. 

 

II - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 

1054 c/c o Artigo 997, VIII, do Código Civil, Lei nº 10.406/2002. 

 

V - Do Prazo e Início de Atividades 

 

O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado e o início das atividades se deu em 

01/05/1995. 

 

VI – Da Dissensão 

 

A Dissensão entre o quotista não será motivo para a dissolução litigiosa da Sociedade sempre que um 

quotista tenha condição de adquirir a parte do quotista dissidente, segundo balanço e forma prevista 

neste instrumento. 

 

VII - Do Falecimento 

 

O falecimento de qualquer um dos sócios, não dissolverá a Sociedade, podendo a mesma continuar com 

a nomeação do (a) viúvo (a), ou na falta, ser nomeado (a) um (a) filho (a) maior do falecido que o 

representará na Sociedade, porém sem direito ao uso da denominação social e, não convindo à Sociedade 

seja pelos sócios remanescentes, seja pelo sócio nomeado, os haveres daquele ou destes, serão pagos 

de conformidade com a cláusula VIII do presente instrumento. 

 

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva 

em relação a seu sócio; art. 1028 e art. 1031 da Lei 10.406-02. 

 

VIII - Da Retirada de Sócio  

 

Os haveres do sócio que pretenda se retirar ou de quem o represente na Sociedade, serão calculados 

por balanço que se procederá ao final do prazo constante da Cláusula seguinte (IX), os quais serão pagos 

em 04 (quatro) parcelas trimestrais, acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano, sendo a 

primeira parcela vencível em 03 (três) meses após o citado balanço. 
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IX – Do Aviso de Retirada de Sócio 

 

O sócio que pretenda retirar-se da Sociedade deve comunicar por escrito, com antecedência de 02 (dois) 

meses, ficando esse prazo reduzido para 01 (um) mês, caso a pretensão de retirada seja do nomeado 

de algum sócio pré-morto. 

 

X - Da Cessão de Quotas 

 

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do 

outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua 

aquisição se postas à venda formalizando, se realiza cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

 

XI - Da Criação e Existência de Filiais 

 

O quotista poderá criar ou suprir filiais, escritórios, sucursais, agências ou representantes em qualquer 

localidade do país. 

 

XII - Da Administração 

 

A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita pelo Sócio Quotista, composta por até 05 (cinco) 

membros, sócio(s) ou não sócio(s), investidos na função em termos apartados, com mandato de 04 

(quatro) anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer tempo, sendo designados: (a) Diretor 

Presidente; (b) Diretor Administrativo e Financeiro; (c) Diretor de Produtos; (d) Diretor de Compliance, 

Riscos e Auditoria; e (e) Superintendente Executivo Geral; todos com mandato de 4 (quatro) anos, salvo 

o Superintendente Executivo Geral que terá o mandato de 2 (dois) anos, observados ainda as atribuições 

e limites estabelecidos neste Contrato Social. 

  

I – Compete ao Diretor Presidente a responsabilidade de: 

i) Promover o código de Ética e de Conduta empresarial, gerando engajamento contínuo sobre a 

nossa Missão, Visão e Valores. 

ii) Conduzir a elaboração dos planos estratégicos, em todas as áreas da empresa, visando a assegurar 

o seu desenvolvimento, crescimento, continuidade e perenidade. 

iii) Definir as políticas e objetivos específicos de cada área sob sua vinculação direta, coordenando a 

execução dos respectivos planos de ação, facilitando e integrando o trabalho das equipes, 

objetivando a otimizar os esforços para a consecução dos objetivos da empresa. 
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iv) Dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a política administrativa da empresa, 

zelando pela sua imagem perante a sociedade em geral. 

v) Monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e de negócios, acompanhando as 

respectivas medidas de mitigação e de atendimento integral a Programas de Integridade, perante 

a Leis e a sociedade. 

vi) Aprovar a prestação de garantias reais ou fidejussórias, em conjunto com o Diretor Administrativo 

Financeiro, observadas as disposições legais e contratuais pertinentes, bem como a prévia 

aprovação de dos sócios. 

vii) Definir a estrutura organizacional da empresa e a distribuição interna das atividades. 

viii) Constituir procuradores, especificando os atos que poderão praticar como representantes da 

empresa, nos respectivos instrumentos do mandato. 

ix) Conduzir os processos de mudanças na cultura da organização. 

x) Aprovar o planejamento e implantação de programas de administração de cargos e salários, 

benefícios, treinamento e desenvolvimento. 

 

II - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro a responsabilidade de:  

i) Promover o código de Ética e de Conduta empresarial, gerando engajamento contínuo sobre a 

nossa Missão, Visão e Valores. 

ii) Dirigir os departamentos contábil e financeiro, desenvolvendo processos específicos para o seu 

âmbito de atuação e suas correspondentes, políticas, normas e procedimentos. 

iii) Direcionar todas as funções de suporte administrativo e financeiro da empresa. 

iv) Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades financeiras da empresa, fixar políticas de ação 

acompanhando seu desenvolvimento, para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas 

estabelecidos. 

v) Realizar o gerenciamento completo da área financeira da empresa, contemplando as atividades de 

planejamento financeiro, contas a pagar e contas a receber, cobrança, coordenar as atividades da 

tesouraria, da controladoria e da análise de crédito. 

vi) Planejar, analisar e acompanhar as execuções orçamentárias, de custos e estudos econômico-

financeiros. 

vii) Realizar análise e apuração de impostos, acompanhar rotinas fiscais, contábeis, obrigações 

trabalhistas e previdenciárias, manter relacionamento com bancos e execução das operações 

financeiras, incluindo câmbio, hedge e derivativos, dar suporte às áreas de negócios, com a criação 

e análise de relatórios gerenciais e indicadores de performance, realizar estudos de viabilidade 

econômica para novos projetos e produtos, mantendo interação com o departamento jurídico. 

viii) Realizar gestão do patrimônio, compras e o controle de custos da empresa, respeitando o 

orçamento aprovado para o exercício. 

ix) Planejar, elaborar e gerenciar o fluxo de caixa para manter capital de giro e retorno da sociedade. 
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x) Implementação e gerenciamento de uma sólida gestão de contratos e gestão financeira. 

xi) Assegurar o cumprimento de leis, impostos, taxas e contribuições.  

xii) Proporcionar informação financeira para satisfazer as necessidades dos gestores, incluindo a 

produção de relatórios financeiros personalizados, modelos de cálculo de custos, análise de 

tendências, conforme necessário e solicitado pelos sócios, como por exemplo: a) Balanço 

Patrimonial (BP); b) Demonstrativo de Fluxo de Caixa; c) Demonstrativo de Resultado de Exercício 

(DRE); d) Planejamento orçamentário; e) Relatório de contas a pagar; f) Relatórios de contas a 

receber; g) Relatórios de indicadores financeiros, entre outros. 

 

III - Compete ao Diretor de Produtos a responsabilidade de: 

i) Promover o código de Ética e de Conduta empresarial, gerando engajamento contínuo sobre a 

nossa Missão, Visão e Valores. 

ii) Conduzir a elaboração e execução dos planos táticos e operacionais, para o desenvolvimento e 

manutenção dos atuais produtos e serviços comercializados pela empresa. 

iii) Articular e trabalhar com predições claras sobre tendências, executando planos de curto, médio e 

longo prazo e fornecendo o pensamento crítico necessário para determinar as abordagens que 

melhor se adequam a cada necessidade estratégica, julgando quais ideias criativas e sugestões 

podem funcionar e quais não. 

iv) Traduzir os desafios estratégicos da empresa na construção de um portfólio de produtos e 

iniciativas de inovação, retroalimentando a formulação da estratégia com informações sobre as 

tendências e mudanças no ambiente externo. 

v) Efetuar pesquisa de mercado, sobre produtos concorrentes, similares e/ou complementares, 

buscando constantemente novas oportunidades, analisando as possibilidades e testando novas 

ideias de negócios, produtos e serviços, sejam eles de valor agregado aos atuais ou não. 

vi) Zelar pelos aspectos legais relacionados com seus produtos e serviços, tais como registro de 

marcas, licenças de uso, dizeres obrigatórias em contratos e aderência integral a Leis, 

regulamentos e legislação aplicável, incluindo os aspectos de defesa do consumidor de forma ampla 

e irrestrita etc. 

vii) Participar ativamente de comunidades, associações e meios intelectuais para captar ideias e 

insights para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, visando atender as necessidades 

do mercado, bem como as definições do plano estratégico da empresa para inserção em novos 

mercados. 

viii) Atuar como integral detentor das informações completas e exatas sobre os produtos e serviços, 

funcionando como centro de informações sobre produtos, serviços e meios utilizados para alcançar 

o cliente dentro da empresa. 
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ix) Interagir com a área de vendas e de relacionamento com clientes, visando a definição de novos 

produtos e modificações em produtos existentes, objetivando melhorar a produtividade, aceitação 

e qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes. 

x) Garantir a qualidade do produto no seu desenvolvimento e assegurar a qualidade funcional na sua 

inserção e vendas, bem como a qualidade no atendimento ao cliente, envolvendo todas as áreas 

necessárias e suficientes para o amplo e irrestrito entendimento de suas funcionalidades e modo 

de operação/uso. 

xi) Produzir conjuntamente com a área de Vendas e Marketing, o material de promocional do produto 

ou serviços, visando as ações de marketing presencial, em mídia física ou não e na internet. 

xii) Acompanhar o desempenho comercial do produto, efetuando o acompanhamento dos resultados 

de venda do produto e ou serviço, visando promover os devidos ajustes ou a retirada de 

comercialização, visto não atingir as expectativas de negócio ou mesmo ficar incompatível com as 

novas regras de mercado ou de necessidades dos clientes. 

xiii) Definir em conjunto com o departamento de vendas as estratégias comerciais da empresa, 

determinando os acordos e as condições de vendas, coordenando a estratégia de marketing como: 

lançamento de novos produtos e/ou serviços, acompanhando o mercado, política de preços, 

seguindo as negociações comerciais de alto nível. 

xiv) Planejar e conduzir o processo de inovação de produtos. 

 

IV - Compete ao Diretor de Compliance, Riscos e Auditoria a responsabilidade de: 

i) Administrar de forma ampla e irrestrita em qualquer nível de direção ou operacionalização, a 

Missão, Visão e Valores corporativos, sendo inclusive o responsável pelo integral cumprimento, 

avaliação e reavaliação dos Códigos de Ética e de Conduta da empresa, devendo ainda representar 

interna e externamente a empresa em assuntos correlatos a essas matérias. 

ii) Mapeamento dos Riscos inerentes às atividades operacionais e não-operacionais, executadas de 

forma diuturna pela empresa, bem como a definição dos planos de ação para mitigar os riscos 

considerados a partir de uma avaliação estruturada da relação de impacto versus probabilidade. 

iii) Implementação de Programas de Integridade, a partir de uma avaliação de riscos, esforços, 

efetividade e impactos, para que as melhores práticas e as medidas de controle interno, sejam 

integral e tempestivamente adotadas pela empresa. 

iv) Monitorar as políticas de prevenção, controle, levantamento e análise de riscos da empresa, 

visando o cumprimento das regras e normativos estabelecidos pelo: Conselho de Administração, 

Órgãos de Fiscalização e Reguladores, Controle e Auditoria Governamentais aos quais a empresa 

esteja inserida. 

v) Garantir as melhores práticas de mercado, decorrentes de necessidades de clientes e usuários em 

geral, visando o desenvolvendo conjunto com as demais áreas da empresa, controles e tempestivas 

adequações em processos. 
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vi) Implementar novas rotinas e condutas, ajustadas às diretrizes normativas fundadas nas leis, atos 

e resoluções emanados de órgãos reguladores, agências e autarquias governamentais. 

vii) Apoiar, sob o eixo estritamente técnico, nas deliberações dos Conselhos de Administração, de 

Acionistas e/ou quotista e ainda de Risco, visando viabilizar de modo integrado as boas práticas de 

governança coorporativa, de gestão de riscos e auditoria. 

viii) Conduzir processos de análise de integridade e de cumprimento das regulações internas e externas, 

bem como instruir de forma técnica a tradução dos impactos promovidos por novas legislações 

e/ou regras estabelecidas. 

ix) Operacionalizar o programa de integridade (compliance), colocando em execução as medidas de 

integridade projetadas, difundindo-o de forma ampla e realizando em bases periódicas o 

treinamento dos colaboradores das empresas. 

x) Aprimorar os programas de compliance, monitorando e revisando periodicamente a adesão da 

administração da empresa aos regramentos legais e melhores práticas, podendo fazer uso de 

investigações de possíveis irregularidades e promover o balanço de consequências em casos 

comprovados e que contrariam o respectivo Código de Ética e de Conduta. 

xi) Mapear os riscos relacionados à atuação da empresa e desenvolver políticas, mecanismos e 

ferramentas para lidar com eles, além de coordenar os Comitês de Riscos, de Compliance e de 

Auditoria. 

xii) Planejar, definir e implementar o programa de compliance da empresa, com autonomia e isenção 

de subordinação técnica. 

xiii) Analisar possíveis violações à política de compliance da empresa ou às leis e regulações aplicáveis 

à sociedade e a suas atividades e promover o consequente balanço de consequências, prevenindo 

e disciplinando violações aos regramentos internos. 

xiv) Determinar auditorias, requisição de documentos, tomada de contas, averiguações, investigações, 

medidas corretivas e punições. 

xv) Analisar e decidir sobre conflitos de interesse em geral. 

 

V – Compete ao Superintendente Executivo Geral o apoio à Diretoria na condução operacional das 

atividades da Sociedade, respondendo hierarquicamente ao Diretor Presidente, com a responsabilidade 

de: 

i) Promover o código de Ética e de Conduta empresarial, gerando engajamento contínuo sobre a 

nossa Missão, Visão e Valores. 

ii) Criar, comunicar e implementar a visão, a missão e a direção geral da Sociedade, gerenciando o 

desenvolvimento e implementação da estratégia global da empresa. 

iii) Conduzir a elaboração e execução dos planos táticos, em todas as áreas da empresa, visando a 

assegurar o seu desenvolvimento, crescimento, continuidade e perenidade. 
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iv) Gerenciar os recursos e operações gerais da Sociedade e atuar como o ponto central de 

comunicação entre as Superintendências Operacionais, os Diretores Estatutários e os Sócios. 

v) Gerir coordenadamente as atividades da empresa, conjuntamente com os Diretores Corporativos 

e os outros Superintendentes. 

vi) Avaliar os seus custos e resultados e promover tempestivamente os ajustes necessários para o 

cumprimento das demandas dos Sócios. 

vii) Supervisionar a operação completa da empresa de acordo com a direção estabelecida nos planos 

estratégicos. 

viii) Manter a conscientização do cenário externo e interno competitivo, oportunidades de expansão, 

clientes, mercados, novos desenvolvimentos e padrões da empresa. 

ix) Gerenciar a execução do orçamento de despesas e de investimentos. 

x) Dirigir as operações da empresa, orçamento econômico-financeiro e plano de investimento 

empresarial e implantar projetos de negócios para alcançar os objetivos de rentabilidade, custos e 

crescimento.  

xi) Monitorar a implementação e aplicação de políticas, processos e procedimentos organizacionais.  

xii) Gerar relatórios e otimizar as horas gastas, funcionários e recursos envolvidos, número e valor dos 

fornecedores contratados, qualidade dos serviços, entre outras funções. 

xiii) Aprovar as Políticas de Recursos Humanos, reconhecer e firmar acordos coletivos de trabalho, gerir 

carreiras, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento.  

xiv) Expedir atos de admissão, designação, promoção, transferência e dispensa de empregados. 

xv) Manter contatos com a direção das empresas clientes para identificar oportunidades de ampliação 

ou melhoria nos produtos/serviços prestados ou solução de eventuais problemas contratuais ou 

operacionais, para manter a satisfação do cliente e projetar uma imagem positiva da empresa no 

mercado. 

xvi) Propor o conjunto de indicadores de desempenho da área comercial, organizando e controlando 

os programas e sua execução, avaliando resultados segundo a política comercial para assegurar 

os resultados previstos, acompanhar o desempenho dos indicadores da área comercial. 

xvii) Propor o conjunto de indicadores de desempenho para todas as áreas da empresa, organizando e 

controlando os programas e sua execução. 

xviii) Identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre novos investimentos 

ou desenvolvimento de novos negócios, em prol de um retorno adequado aos Sócios e resguardar 

a segurança dos ativos da empresa. 

xix) Autorizar a abertura e homologar os processos de licitação e de compras de bens e serviços, 

conforme a sua alçada. 

xx) Reportar suas atividades ao Diretor Presidente, ao Conselho de Administração, se existir, e aos 

Acionistas quando demandado. 
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Parágrafo Primeiro – O(s) Diretor(es)/Administrador(es) designados em ato separado investir-se-á (ão) 

no cargo mediante assinatura de termo de posse e o respectivo registro nos órgãos de classe e Junta 

Comercial, dispensada qualquer garantia de gestão. 

 

Parágrafo Segundo - Caso o mandato se encerre sem que novo diretor/administrador seja investido no 

cargo ou sem que haja reeleição do diretor/administrador pelos sócios quotista, ele permanecerá em seu 

cargo até a posse de seu substituto ou do ato de reeleição. 

 

Parágrafo Terceiro – A representação da Sociedade será sempre exercida pelo Diretor Presidente em 

conjunto com outro Diretor, salvo Diretor de Compliance, Riscos e Auditoria que não tem poderes de 

representar a Sociedade, ou por um Diretor e um procurador conjuntamente, na forma do Parágrafo 

Sexto, com os poderes e atribuições que a lei confere aos administradores das Sociedades em geral, 

cabendo-lhes a representação judicial ou extrajudicial, ativa ou passiva da sociedade.  

 

Parágrafo Quarto – Para a representação da Sociedade, exclusivamente, nas hipóteses abaixo, também 

será permitida a assinatura isolada do Diretor Presidente ou de qualquer outro Diretor, salvo o Diretor 

de Compliance, Riscos e Auditoria que não tem poderes de representar a Sociedade: 

 

1) Nos documentos de depósitos bancários; 

2) Nos endossos em preto de cheques para fins de depósitos em contas bancárias, em nome da 

Sociedade; 

3) Na correspondência ordinária da Sociedade; 

4) Na participação das licitações em geral; 

5) Na nomeação de procurador, especificamente para representar a empresa nas licitações em geral 

e para assinar os respectivos contratos; e 

6) Para solicitar certidões, bem como, documentos de cadastro, perante todos os órgãos públicos, 

autarquias, empresas de economia mista e empresas em geral, nas esferas Federal, Estadual e 

Municipal. 

 

Parágrafo Quinto – O Diretor Presidente substitui o Diretor Administrativo e Financeiro, o Diretor de 

Produtos e/ou o Superintendente Executivo Geral em suas ausências e impedimentos temporários, 

acumulando as funções próprias e a do diretor substituído. 

 

Parágrafo Sexto – Nas ausências e impedimentos do Diretor Presidente, a Sociedade será representada, 

conjuntamente, pelo Diretor Administrativo e Financeiro em conjunto com um procurador, ou pelo Diretor 

de Produtos em conjunto com um procurador, sendo vedada a representação por dois outros diretores.  
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Parágrafo Sétimo – Na hipótese do Parágrafo Quinto, o Diretor Presidente, ainda que acumule as funções 

próprias e de um diretor substituído, precisará de outro Diretor não substituído, para representar a 

Sociedade. 

 

Parágrafo Oitavo – Aos Diretores/Administradores é vedado fazerem-se substituir no exercício de suas 

funções, sendo-lhes facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários para representar a 

Sociedade, sendo que o procurador apenas representará a Sociedade de forma conjunta com um outro 

Diretor, quais sejam, Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor de Produtos e Diretor de Compliance, 

Riscos e Auditoria de acordo com a extensão dos poderes contidos em seu instrumento de mandato.  

 

Parágrafo Nono – Todas as procurações outorgadas pela Sociedade serão sempre assinadas na forma do 

Parágrafo Terceiro, devendo ser especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar 

e a duração do respectivo mandato, que, não poderá exceder o final do exercício social em curso, vedado 

o substabelecimento, sob pena de nulidade, à exceção das procurações outorgadas aos advogados para 

a defesa dos interesses da Sociedade em juízo (ad judicia), que poderá ser por prazo indeterminado e 

prever o substabelecimento. 

 

Parágrafo Décimo – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal aos Diretores, a 

título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

 

XIII - Do Impedimento de Uso da Denominação Social 

 

Os administradores são investidos de todos os poderes necessários para a prática dos atos de gestão, 

ficando vedados os avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como, onerar ou alienar bens imóveis 

da sociedade e ainda o uso ou emprego da denominação social em negócios ou transações estranhas 

aos objetivos sociais, exceto em favor de empresas de mesma composição societária ou grupo 

empresarial. 

 

XIV - Da Remuneração do Sócio 

 

O quotista ou administradores que prestarem serviços a Sociedade, terão a remuneração que 

periodicamente lhes for fixada de comum acordo, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

 

XV - Dos Lucros e Perdas e Balanço Mensal e Anual 

 

O exercício social coincidirá com o ano civil, ao fim do qual será levantado um balanço patrimonial e 

balanço de resultado econômico, cujo resultado será atribuído aos sócios, na proporção do capital social 
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de cada um ou de forma diversa aceita pelo sócio quotista. Havendo lucros, tanto poderão ser 

distribuídos, como retidos para oportuno aumento de capital, a critério do quotista. A sociedade poderá 

realizar: 

 

1) Distribuição intermediária de lucros, conforme Lei nº 6.404/76; 

2) Declarar, conforme balanço semestral, dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço e levantar 

balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que total de dividendos pagos em 

cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital. 

 

Parágrafo Único – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre 

as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.  

 

XVI - Das Alterações Contratuais  

 

Todas e quaisquer alterações contratuais, independentes de sua finalidade, só poderão ser efetuadas 

com o consentimento e assinatura do quotista e ou de quem os represente na Sociedade. 

 

XVII – Da Declaração de Capacidade para a Administração 

 

O (s) Administrador (es) declara (m), sob as penas da lei, que não está (ao) impedido (s) de exercer a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em  virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 

(em) sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, Lei 10.406/02). 

 

XVIII – Da Aplicação supletiva da Lei 6.404/76 

 

As omissões do presente Contrato Social, serão resolvidas em conformidade com as normas aplicáveis 

às sociedades limitadas, previstas na Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, regendo-se supletivamente 

pelas normas da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. 

 

XIX – Do Foro 

 

Fica eleito o foro da comarca de Uberlândia/MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e 

obrigações resultantes deste contrato. 
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E por estarem assim, justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento. 

 

Uberlândia/MG, 01 de abril de 2021.  

 

Assinaturas Digitais: VALEINVEST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, representada por JOÃO 

BATISTA RODRIGUES e SIMÔNIO FREITA DA SILVA. 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

21/380.247-3

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGP2100362993

Data

29/04/2021

350.113.606-44 JOAO BATISTA RODRIGUES

004.991.726-98 SIMONIO FREITA DA SILVA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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REGISTRO DIGITAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, Adilson Joaquim Pereira, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 151058, expedida em 14/08/1989,

inscrito no CPF nº 031.027.408-71, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis,

que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autênt ico(s) e condiz(em) com o(s) or iginal(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. 36ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA  - 14
p á g i n a ( s )

Uberlandia/MG , 11  de  maio  de  2021.

Nome do declarante que assina digitalmente: Adilson Joaquim Pereira
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 21/380.247-3.
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Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, de NIRE
3120465026-2 e protocolado sob o número 21/380.247-3 em 30/04/2021, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 8519936, em 12/05/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador
Laura Aparecida Vieira.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

350.113.606-44 JOAO BATISTA RODRIGUES

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

004.991.726-98 SIMONIO FREITA DA SILVA

350.113.606-44 JOAO BATISTA RODRIGUES

Declaração Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

031.027.408-71 ADILSON JOAQUIM PEREIRA

Belo Horizonte. quarta-feira, 12 de maio de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Laura Aparecida Vieira, Servidor(a) Público(a),
em 12/05/2021, às 10:41 conforme horário oficial de Brasília.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. quarta-feira, 12 de maio de 2021
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5HJLVWUR�'LJLWDO

$QH[R

-817$�&20(5&,$/�'2�(67$'2�'(�0,1$6�*(5$,6

1~PHUR�GR�3URWRFROR

������������

,GHQWLILFDomR�GR�3URFHVVR

1~PHUR�GR�3URFHVVR�0yGXOR�,QWHJUDGRU

0*1����������

'DWD

����������

�������������� -2$2�%$7,67$�52'5,*8(6

�������������� 6,021,2�)5(,7$�'$�6,/9$

1RPH&3)

,GHQWLILFDomR�GR�V��$VVLQDQWH�V�

3iJLQD���GH��

-XQWD�&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GH�0LQDV�*HUDLV
&HUWLILFR�UHJLVWUR�VRE�R�Q����������HP������������GD�(PSUHVD�75,9$/(�$'0,1,675$&$2�/7'$��1LUH�������������H�SURWRFROR������������
������������$XWHQWLFDomR����%�'��)�$&���'�%�)��'(�$%���(%%���%��0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP���6HFUHWiULD�*HUDO��3DUD�YDOLGDU�HVWH
GRFXPHQWR��DFHVVH�KWWS���ZZZ�MXFHPJ�PJ�JRY�EU�H�LQIRUPH�Q��GR�SURWRFROR��������������H�R�FyGLJR�GH�VHJXUDQoD�9Q�U�(VWD�FySLD�IRL�DXWHQWLFDGD
GLJLWDOPHQWH�H�DVVLQDGD�HP������������SRU�0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP��6HFUHWiULD�*HUDO�
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-XQWD�&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GH�0LQDV�*HUDLV
&HUWLILFR�UHJLVWUR�VRE�R�Q����������HP������������GD�(PSUHVD�75,9$/(�$'0,1,675$&$2�/7'$��1LUH�������������H�SURWRFROR������������
������������$XWHQWLFDomR����%�'��)�$&���'�%�)��'(�$%���(%%���%��0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP���6HFUHWiULD�*HUDO��3DUD�YDOLGDU�HVWH
GRFXPHQWR��DFHVVH�KWWS���ZZZ�MXFHPJ�PJ�JRY�EU�H�LQIRUPH�Q��GR�SURWRFROR��������������H�R�FyGLJR�GH�VHJXUDQoD�9Q�U�(VWD�FySLD�IRL�DXWHQWLFDGD
GLJLWDOPHQWH�H�DVVLQDGD�HP������������SRU�0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP��6HFUHWiULD�*HUDO�
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5HJLVWUR�'LJLWDO

$QH[R

-817$�&20(5&,$/�'2�(67$'2�'(�0,1$6�*(5$,6

1~PHUR�GR�3URWRFROR

������������

,GHQWLILFDomR�GR�3URFHVVR

1~PHUR�GR�3URFHVVR�0yGXOR�,QWHJUDGRU

0*1����������

'DWD

����������

�������������� -2$2�%$7,67$�52'5,*8(6

1RPH&3)

,GHQWLILFDomR�GR�V��$VVLQDQWH�V�

3iJLQD���GH��

-XQWD�&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GH�0LQDV�*HUDLV
&HUWLILFR�UHJLVWUR�VRE�R�Q����������HP������������GD�(PSUHVD�75,9$/(�$'0,1,675$&$2�/7'$��1LUH�������������H�SURWRFROR������������
������������$XWHQWLFDomR����%�'��)�$&���'�%�)��'(�$%���(%%���%��0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP���6HFUHWiULD�*HUDO��3DUD�YDOLGDU�HVWH
GRFXPHQWR��DFHVVH�KWWS���ZZZ�MXFHPJ�PJ�JRY�EU�H�LQIRUPH�Q��GR�SURWRFROR��������������H�R�FyGLJR�GH�VHJXUDQoD�9Q�U�(VWD�FySLD�IRL�DXWHQWLFDGD
GLJLWDOPHQWH�H�DVVLQDGD�HP������������SRU�0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP��6HFUHWiULD�*HUDO�
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-XQWD�&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GH�0LQDV�*HUDLV
&HUWLILFR�UHJLVWUR�VRE�R�Q����������HP������������GD�(PSUHVD�75,9$/(�$'0,1,675$&$2�/7'$��1LUH�������������H�SURWRFROR������������
������������$XWHQWLFDomR����%�'��)�$&���'�%�)��'(�$%���(%%���%��0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP���6HFUHWiULD�*HUDO��3DUD�YDOLGDU�HVWH
GRFXPHQWR��DFHVVH�KWWS���ZZZ�MXFHPJ�PJ�JRY�EU�H�LQIRUPH�Q��GR�SURWRFROR��������������H�R�FyGLJR�GH�VHJXUDQoD�9Q�U�(VWD�FySLD�IRL�DXWHQWLFDGD
GLJLWDOPHQWH�H�DVVLQDGD�HP������������SRU�0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP��6HFUHWiULD�*HUDO�
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5HJLVWUR�'LJLWDO

$QH[R

-817$�&20(5&,$/�'2�(67$'2�'(�0,1$6�*(5$,6

1~PHUR�GR�3URWRFROR

������������

,GHQWLILFDomR�GR�3URFHVVR

1~PHUR�GR�3URFHVVR�0yGXOR�,QWHJUDGRU

0*1����������

'DWD

����������

�������������� 6,021,2�)5(,7$�'$�6,/9$

1RPH&3)

,GHQWLILFDomR�GR�V��$VVLQDQWH�V�

3iJLQD���GH��

-XQWD�&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GH�0LQDV�*HUDLV
&HUWLILFR�UHJLVWUR�VRE�R�Q����������HP������������GD�(PSUHVD�75,9$/(�$'0,1,675$&$2�/7'$��1LUH�������������H�SURWRFROR������������
������������$XWHQWLFDomR����%�'��)�$&���'�%�)��'(�$%���(%%���%��0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP���6HFUHWiULD�*HUDO��3DUD�YDOLGDU�HVWH
GRFXPHQWR��DFHVVH�KWWS���ZZZ�MXFHPJ�PJ�JRY�EU�H�LQIRUPH�Q��GR�SURWRFROR��������������H�R�FyGLJR�GH�VHJXUDQoD�9Q�U�(VWD�FySLD�IRL�DXWHQWLFDGD
GLJLWDOPHQWH�H�DVVLQDGD�HP������������SRU�0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP��6HFUHWiULD�*HUDO�
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-XQWD�&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GH�0LQDV�*HUDLV
&HUWLILFR�UHJLVWUR�VRE�R�Q����������HP������������GD�(PSUHVD�75,9$/(�$'0,1,675$&$2�/7'$��1LUH�������������H�SURWRFROR������������
������������$XWHQWLFDomR����%�'��)�$&���'�%�)��'(�$%���(%%���%��0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP���6HFUHWiULD�*HUDO��3DUD�YDOLGDU�HVWH
GRFXPHQWR��DFHVVH�KWWS���ZZZ�MXFHPJ�PJ�JRY�EU�H�LQIRUPH�Q��GR�SURWRFROR��������������H�R�FyGLJR�GH�VHJXUDQoD�9Q�U�(VWD�FySLD�IRL�DXWHQWLFDGD
GLJLWDOPHQWH�H�DVVLQDGD�HP������������SRU�0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP��6HFUHWiULD�*HUDO�
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5HJLVWUR�'LJLWDO

$QH[R

-817$�&20(5&,$/�'2�(67$'2�'(�0,1$6�*(5$,6

1~PHUR�GR�3URWRFROR

������������

,GHQWLILFDomR�GR�3URFHVVR

1~PHUR�GR�3URFHVVR�0yGXOR�,QWHJUDGRU

0*1����������

'DWD

����������

�������������� &$,2�$8*8672�)$5,$�3$-$52

1RPH&3)

,GHQWLILFDomR�GR�V��$VVLQDQWH�V�

3iJLQD���GH��

-XQWD�&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GH�0LQDV�*HUDLV
&HUWLILFR�UHJLVWUR�VRE�R�Q����������HP������������GD�(PSUHVD�75,9$/(�$'0,1,675$&$2�/7'$��1LUH�������������H�SURWRFROR������������
������������$XWHQWLFDomR����%�'��)�$&���'�%�)��'(�$%���(%%���%��0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP���6HFUHWiULD�*HUDO��3DUD�YDOLGDU�HVWH
GRFXPHQWR��DFHVVH�KWWS���ZZZ�MXFHPJ�PJ�JRY�EU�H�LQIRUPH�Q��GR�SURWRFROR��������������H�R�FyGLJR�GH�VHJXUDQoD�9Q�U�(VWD�FySLD�IRL�DXWHQWLFDGD
GLJLWDOPHQWH�H�DVVLQDGD�HP������������SRU�0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP��6HFUHWiULD�*HUDO�
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-XQWD�&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GH�0LQDV�*HUDLV
&HUWLILFR�UHJLVWUR�VRE�R�Q����������HP������������GD�(PSUHVD�75,9$/(�$'0,1,675$&$2�/7'$��1LUH�������������H�SURWRFROR������������
������������$XWHQWLFDomR����%�'��)�$&���'�%�)��'(�$%���(%%���%��0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP���6HFUHWiULD�*HUDO��3DUD�YDOLGDU�HVWH
GRFXPHQWR��DFHVVH�KWWS���ZZZ�MXFHPJ�PJ�JRY�EU�H�LQIRUPH�Q��GR�SURWRFROR��������������H�R�FyGLJR�GH�VHJXUDQoD�9Q�U�(VWD�FySLD�IRL�DXWHQWLFDGD
GLJLWDOPHQWH�H�DVVLQDGD�HP������������SRU�0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP��6HFUHWiULD�*HUDO�
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5HJLVWUR�'LJLWDO

$QH[R

-817$�&20(5&,$/�'2�(67$'2�'(�0,1$6�*(5$,6

1~PHUR�GR�3URWRFROR

������������

,GHQWLILFDomR�GR�3URFHVVR

1~PHUR�GR�3URFHVVR�0yGXOR�,QWHJUDGRU

0*1����������

'DWD

����������

�������������� 0$5&26�/(21(/�'$�&267$

1RPH&3)

,GHQWLILFDomR�GR�V��$VVLQDQWH�V�

3iJLQD���GH��

-XQWD�&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GH�0LQDV�*HUDLV
&HUWLILFR�UHJLVWUR�VRE�R�Q����������HP������������GD�(PSUHVD�75,9$/(�$'0,1,675$&$2�/7'$��1LUH�������������H�SURWRFROR������������
������������$XWHQWLFDomR����%�'��)�$&���'�%�)��'(�$%���(%%���%��0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP���6HFUHWiULD�*HUDO��3DUD�YDOLGDU�HVWH
GRFXPHQWR��DFHVVH�KWWS���ZZZ�MXFHPJ�PJ�JRY�EU�H�LQIRUPH�Q��GR�SURWRFROR��������������H�R�FyGLJR�GH�VHJXUDQoD�9Q�U�(VWD�FySLD�IRL�DXWHQWLFDGD
GLJLWDOPHQWH�H�DVVLQDGD�HP������������SRU�0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP��6HFUHWiULD�*HUDO�
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-XQWD�&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GH�0LQDV�*HUDLV
&HUWLILFR�UHJLVWUR�VRE�R�Q����������HP������������GD�(PSUHVD�75,9$/(�$'0,1,675$&$2�/7'$��1LUH�������������H�SURWRFROR������������
������������$XWHQWLFDomR����%�'��)�$&���'�%�)��'(�$%���(%%���%��0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP���6HFUHWiULD�*HUDO��3DUD�YDOLGDU�HVWH
GRFXPHQWR��DFHVVH�KWWS���ZZZ�MXFHPJ�PJ�JRY�EU�H�LQIRUPH�Q��GR�SURWRFROR��������������H�R�FyGLJR�GH�VHJXUDQoD�9Q�U�(VWD�FySLD�IRL�DXWHQWLFDGD
GLJLWDOPHQWH�H�DVVLQDGD�HP������������SRU�0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP��6HFUHWiULD�*HUDO�
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5HJLVWUR�'LJLWDO

$QH[R

-817$�&20(5&,$/�'2�(67$'2�'(�0,1$6�*(5$,6

1~PHUR�GR�3URWRFROR

������������

,GHQWLILFDomR�GR�3URFHVVR

1~PHUR�GR�3URFHVVR�0yGXOR�,QWHJUDGRU

0*1����������

'DWD

����������

�������������� -26(�*(5$/'2�257,*26$

1RPH&3)

,GHQWLILFDomR�GR�V��$VVLQDQWH�V�

3iJLQD���GH��

-XQWD�&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GH�0LQDV�*HUDLV
&HUWLILFR�UHJLVWUR�VRE�R�Q����������HP������������GD�(PSUHVD�75,9$/(�$'0,1,675$&$2�/7'$��1LUH�������������H�SURWRFROR������������
������������$XWHQWLFDomR����%�'��)�$&���'�%�)��'(�$%���(%%���%��0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP���6HFUHWiULD�*HUDO��3DUD�YDOLGDU�HVWH
GRFXPHQWR��DFHVVH�KWWS���ZZZ�MXFHPJ�PJ�JRY�EU�H�LQIRUPH�Q��GR�SURWRFROR��������������H�R�FyGLJR�GH�VHJXUDQoD�9Q�U�(VWD�FySLD�IRL�DXWHQWLFDGD
GLJLWDOPHQWH�H�DVVLQDGD�HP������������SRU�0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP��6HFUHWiULD�*HUDO�
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7(502�'(�$87(17,&$d2���5(*,6752�',*,7$/

3iJLQD���GH��

&HUWLILFR� TXH� R� DWR�� DVVLQDGR� GLJLWDOPHQWH�� GD� HPSUHVD� 75,9$/(� $'0,1,675$&$2� /7'$�� GH� 1,5(
�������������H�SURWRFRODGR�VRE�R�Q~PHUR��������������HP�������������HQFRQWUD�VH�UHJLVWUDGR�QD�-XQWD
&RPHUFLDO�VRE�R�Q~PHUR����������HP�������������2�DWR�IRL�GHIHULGR�GLJLWDOPHQWH�SHOR�H[DPLQDGRU�&HVDU
0DULDQR�GRV�6DQWRV�
$VVLQD� R� UHJLVWUR�� PHGLDQWH� FHUWLILFDGR� GLJLWDO�� D� 6HFUHWiULD�*HUDO�� 0DULQHO\� GH� 3DXOD� %RPILP�� 3DUD� VXD
YDOLGDomR�� GHYHUi� VHU� DFHVVDGR� R� VLWLR� HOHWU{QLFR� GR� 3RUWDO� GH� 6HUYLoRV� �� 9DOLGDU� 'RFXPHQWRV� �KWWSV���
SRUWDOVHUYLFRV�MXFHPJ�PJ�JRY�EU�3RUWDO�SDJHV�LPDJHP3URFHVVR�YLD8QLFD�MVI�� H� LQIRUPDU� R� Q~PHUR� GH
SURWRFROR�H�FKDYH�GH�VHJXUDQoD�

&DSD�GH�3URFHVVR

$VVLQDQWH�V�

&3) 1RPH

�������������� -2$2�%$7,67$�52'5,*8(6

'RFXPHQWR�3ULQFLSDO

$VVLQDQWH�V�

&3) 1RPH

�������������� 6,021,2�)5(,7$�'$�6,/9$

�������������� -2$2�%$7,67$�52'5,*8(6

$QH[R

$VVLQDQWH�V�

&3) 1RPH

�������������� 6,021,2�)5(,7$�'$�6,/9$

�������������� -2$2�%$7,67$�52'5,*8(6

$QH[R

$VVLQDQWH�V�

&3) 1RPH

�������������� -2$2�%$7,67$�52'5,*8(6

$QH[R

$VVLQDQWH�V�

&3) 1RPH

�������������� 6,021,2�)5(,7$�'$�6,/9$

$QH[R

$VVLQDQWH�V�

&3) 1RPH

�������������� &$,2�$8*8672�)$5,$�3$-$52

-XQWD�&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GH�0LQDV�*HUDLV
&HUWLILFR�UHJLVWUR�VRE�R�Q����������HP������������GD�(PSUHVD�75,9$/(�$'0,1,675$&$2�/7'$��1LUH�������������H�SURWRFROR������������
������������$XWHQWLFDomR����%�'��)�$&���'�%�)��'(�$%���(%%���%��0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP���6HFUHWiULD�*HUDO��3DUD�YDOLGDU�HVWH
GRFXPHQWR��DFHVVH�KWWS���ZZZ�MXFHPJ�PJ�JRY�EU�H�LQIRUPH�Q��GR�SURWRFROR��������������H�R�FyGLJR�GH�VHJXUDQoD�9Q�U�(VWD�FySLD�IRL�DXWHQWLFDGD
GLJLWDOPHQWH�H�DVVLQDGD�HP������������SRU�0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP��6HFUHWiULD�*HUDO�
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7(502�'(�$87(17,&$d2���5(*,6752�',*,7$/

3iJLQD���GH��

$QH[R

$VVLQDQWH�V�

&3) 1RPH

�������������� 0$5&26�/(21(/�'$�&267$

$QH[R

$VVLQDQWH�V�

&3) 1RPH

�������������� -26(�*(5$/'2�257,*26$

%HOR�+RUL]RQWH��VHJXQGD�IHLUD�����GH�PDUoR�GH�����

-XQWD�&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GH�0LQDV�*HUDLV
&HUWLILFR�UHJLVWUR�VRE�R�Q����������HP������������GD�(PSUHVD�75,9$/(�$'0,1,675$&$2�/7'$��1LUH�������������H�SURWRFROR������������
������������$XWHQWLFDomR����%�'��)�$&���'�%�)��'(�$%���(%%���%��0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP���6HFUHWiULD�*HUDO��3DUD�YDOLGDU�HVWH
GRFXPHQWR��DFHVVH�KWWS���ZZZ�MXFHPJ�PJ�JRY�EU�H�LQIRUPH�Q��GR�SURWRFROR��������������H�R�FyGLJR�GH�VHJXUDQoD�9Q�U�(VWD�FySLD�IRL�DXWHQWLFDGD
GLJLWDOPHQWH�H�DVVLQDGD�HP������������SRU�0DULQHO\�GH�3DXOD�%RPILP��6HFUHWiULD�*HUDO�
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5HJLVWUR�'LJLWDO

-817$�&20(5&,$/�'2�(67$'2�'(�0,1$6�*(5$,6

1RPH

,GHQWLILFDomR�GR�V��$VVLQDQWH�V�

&3)

2�DWR�IRL�GHIHULGR�H�DVVLQDGR�GLJLWDOPHQWH�SRU��

&(6$5�0$5,$12�'26�6$1726��������������

0$5,1(/<�'(�3$8/$�%20),0��������������

%HOR�+RUL]RQWH��VHJXQGD�IHLUD�����GH�PDUoR�GH�����

-XQWD�&RPHUFLDO�GR�(VWDGR�GH�0LQDV�*HUDLV
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2021.
Senhor Assessor-Jurídico da DG,
 
Solicito, com a urgência que o caso requer, o

pronuncimanto quanto à nova peça impugnatória ao Edital n.º
16/2021, evento Sei! nº 0906284.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 17/06/2021, às 13:56, 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
0906297 e o código CRC 4AC3B0BB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2021.
Em etendimento ao que requerido no Despacho

PREG 0906297, informo que a questão posta a discussão,
relacionada a impugnação do certame objeto dos presentes
autos, já foi analisada e desbastada por meio do Parecer 556
(0896028), no bojo deste mesmo processo.

 
Alí houve impugnação ao edital sob os mesmos

argumentos de ilegalidade da exigência de cartão magnético
por parte da empresa CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA
(0895850).

 
A argumentação foi afastada, pois tida como

improcedente.
 
Aqui, a questão se repete, razão por que

recomenda-se que sejam seguidas as balizas traçadas na
mencionada peça técnica quando da decisão desse Pregoeiro
quanto à irresignação.

 
Acolá, esta AJ/DG não viu nenhum óbice à previsão

de que as contratantes exijam que as empresas trabalhem
com cartões magnéticos com chip, como é o caso dos
autos, não tendo entendido, na esteira como já deliberou o
TCU por várias ocasiões, como restritiva a medida.

 
Assim, também não vejo por que, tendo por base o

recurso apresentado (0906284), mudar a diretriz traçada.
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Recomenda-se, portanto, o indeferimento do
requesto.

 
Ao Pregeiro, para conhecimento e continuidade do

feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 17/06/2021, às 14:38, 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
0906338 e o código CRC AFF56442.
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UTQKLRST4KJ4YLULGFQGJ4QT4NETUJKLMJQGT4ITj4iTUT̀4jJM4UTMT4GJM4LQGJEJIIJ4QF4FYGJEFRST4KT4JKLGFỲ4NTIGT4XOJ4T4EJPEFMJQGT
VJEPFIGFKT4YgJ4FGLQPJ4KLEJGFMJQGJC[KJMFLÌ4GJMHIJ4NTE4GJMNJIGLVF4F4MJKLKF̀4VJr4XOJ4T4JKLGFỲ4EJNYLUFQKT4KLINTILRST4YJPFY
sFEGC4/8̀4KT49JUEJGT402C2/81/20bt̀4JM4IJO4LGJM408̀4NEJVLO4F4NTIILjLYLKFKJ4KF4LEEJILPQFRST4FGf454sGEeIt4KLFI4uGJLI4FQGJI4KF
KFGF4KJILPQFKF4NFEF4F4FjJEGOEF4KF4IJIIST4NujYLUF̀4NTEGFQGT̀4FGf4T4KLF40b4KJ4MFLT4KJ4/2/0̀4VJr4XOJ4F4FjJEGOEF4KFI
NETNTIGFI4JIGh4NEJVLIGF4NFEF4T4KLF4/71271/2/04s2pb05c8tv4J4F4LMNOPQFRST4IJ4KJO4QT4KLF40p1271/2/04s2pb7p72tC
=ONJEFKFI4FI4XOJIGwJI4NEJYLMLQFEJÌ4JM4XOJ4IJ4TjIJEVFEFM4NEJIJQGJI4TI4NEJIIONTIGTI4NETUJIIOFLÌ4NJEMLIILVTI4KT4IJO
UTQgJULMJQGT̀4JVTYOLHIJ4NFEF4F4FQhYLIJ4MJELGWELFĈJIIJ4KLFNFIST̀4F4XOJIGST4QTKOYFE4JIGh4JM4IJ4KJiLQLE4IJ4F4MFQOGJQRST4KT
EJXOLILGT4EJUYFMFKT̀4UFEGwJI4MFPQfGLUTI4UTM4UgLǸ4GJM4T4UTQKST4KJ4EJIGELPLE4F4UTMNJGLGLVLKFKJ4KT4UJEGFMJC=Tj4F4GJMhGLUF̀
T4DELjOQFY4KJ4;TQGFI4KF4mQLST4qh4IJ4KJjEORTO4JM4VhELTI4NETUJIITI4ILMLYFEJÌ4FIIJQGFQKT4T4JQGJQKLMJQGT4J4iTEMFQKT
qOELINEOKeQULF4QT4IJQGLKT4KJ4XOJ4F4JdLPeQULF4f4NTIInVJỲ4QST4FGJQGFGWELF4F4FMNYLGOKJ4KJ4NETNTIGFI4J4KJQGET4KT4JINJUGET4KF
KLIUELULTQFELJKFKJ4KF4[KMLQLIGEFRSTCx4JdFGFMJQGJ4QJIIF4YLQgF4XOJ4KLINwJ4T4[UWEKST4c/71/207HD;mH4@YJQhELTC4=JQST
VJqFMTI6yZLIGF4JIGF4EJNEJIJQGFRST4FUJEUF4KJ4NTIInVJY4LEEJPOYFELKFKJ4QT4NEJPST4JYJGEzQLUT4001/207̀4NETMTVLKT4NJYF
mQLVJEILKFKJ4lJKJEFY4KJ4[YiJQFI4{4mQLiFY4NFEF4UTQGEFGFRST4KJ4JMNEJIF4JINJULFYLrFKF4JM4PJEJQULFMJQGT4KJ4FjFIGJULMJQGT4KJ
UTMjOIGnVJLI4J4MFQOGJQRwJI4KLVJEIFI4NFEF4FGJQKLMJQGT4|4iETGF4TiLULFY4KF4mQLVJEILKFKJC;TQILKJEFQKT4XOJ4F4EJNEJIJQGFRST
NEJJQUgJ4TI4EJXOLILGTI4KJ4FKMLIILjLYLKFKJ4KTI4FEGIC4/574J4/5c̀4LQULIT4Z<<̀4KF4\JL4pC88510bb/̀4U1U4T4FEGC4005̀4}40k̀4KF4\JL
pC33310bb5vUTQILKJEFQKT4XOJ4F4EJNEJIJQGFQGJ4FNTQGF4UTMT4NTIInVJY4LEEJPOYFELKFKJ4F4JdLPeQULF4EJYFGLVF4|4GJUQTYTPLF4KT
TjqJGT4YLULGFKT4sUFEGwJI4MFPQfGLUTI4UTM4UgLNt̀4NTE4JQGJQKJE4XOJ4f4JdUJIILVF4J4EJIGELGLVF4FT4UFEhGJE4UTMNJGLGLVT4KT4UJEGFMJ̀
FYfM4KJ4KLEJULTQFE4T4EJiJELKT4NETUJKLMJQGTvUTQILKJEFQKT4XOJ4F4qOELINEOKeQULF4KT4DELjOQFY4KJ4;TQGFI4KF4mQLST4GJM4IJ
LQUYLQFKT4NFEF4T4JQGJQKLMJQGT4KJ4XOJ4JIIF4JdLPeQULF4QST4IJ4UTQiLPOEF4QJM4KJIFEEFrTFKF̀4QJM4EJIGELGLVF4|4UTMNJGLRST̀
UTMT4IJ4NTKJ4VJELiLUFE4QTI4FUWEKSTI40C//p1/208v40C7b71/208v40Cc001/208v4/C28/1/208v4/C/0c1/208v4/C/0p1/208v
/Cp351/2084J4521/207̀4GTKTI4KT4@YJQhELTv?I4MLQLIGETI4KT4DELjOQFY4KJ4;TQGFI4KF4mQLST̀4EJOQLKTI4JM4IJIIST4KJ4@YJQhELT̀
[;?A9[]̀4NTE4OQFQLMLKFKJ̀4KJ4FUTEKT4UTM4TI4NFEJUJEJI4JMLGLKTI4QTI4FOGTÌ4UTQiTEMJ4NETNTIGT4NJYF4EJYFGTEF4J4UTM
iOQKFMJQGT4QTI4FEGIC4085̀4LQULIT4<<<̀4/574J4/5c̀4Z<<̀4KT4AJPLMJQGT4<QGJEQT̀4U1U4T4FEGC4005̀4}40k̀4KF4\JL4pC33310bb54JM
UTQgJUJE4KF4EJNEJIJQGFRST4J4UTQILKJEhHYF4LMNETUJKJQGJ̀4JM4LQKJiJELE4F4UFOGJYFE4NYJLGJFKF4J4JM4KFE4ULeQULF4KJIGF
KJYLjJEFRST4|4EJNEJIJQGFQGJ4J4|4mQLiFYCy4sBELiJLtC4̂F4MJIMF4IJQKF4T4[UTEKST4c/b01/208HD;:H4=JPOQKF4;~MFEF6yZLIGF4JIGF
EJNEJIJQGFRST̀4UTM4NJEKLKT4KJ4FKTRST4KJ4MJKLKF4UFOGJYFÈ4KF4JMNEJIF4DELVFYJ4[KMLQLIGEFRST4\GKFC4ITjEJ4NTIInVJLI
LEEJPOYFELKFKJI4NEFGLUFKFI4NJYF4[MFrzQLF4[rOY4DJUQTYTPLFI4KJ49JiJIF4=C[C4QF4UTQKORST4KT4NEJPST4NEJIJQULFY4/21/208̀4UOqT
TjqJGT4f4�EJPLIGET4KJ4NEJRTI4NFEF4JVJQGOFY4UTQGEFGFRST4KJ4JMNEJIF4JINJULFYLrFKF4JM4NEJIGFRST4KJ4IJEVLRTI4KJ
PJEJQULFMJQGT4KJ4ILIGJMF4LQiTEMFGLrFKT4J4LQGJPEFKT4VLF4�:�̀4JM4GJMNT4EJFỲ4NFEF4FjFIGJULMJQGT4KJ4UTMjOIGnVJY4NTE4MJLT
KJ4UFEGST4MFPQfGLUT4UTM4UgLN4J4GnXOJGJ̀4NFEF4FGJQKJE4FI4QJUJIILKFKJI4KF4[MFrzQLF4[rOY4DJUQTYTPLFI4KJ49JiJIF4=C[4{
[][�m\4J4KTI4WEPSTI4NFEGLULNFQGJI�vUTQILKJEFQKT4XOJ4F4EJNEJIJQGFRST̀4NTE4NEJJQUgJE4TI4EJXOLILGTI4KT4}40k4KT4FEGC40054KF
\JL4pC33310bb54J4KT4LQULIT4Z<<4KT4FEGC4/5c4KT4AJPLMJQGT4<QGJEQT̀4KJVJ4IJE4UTQgJULKFvUTQILKJEFQKT4F4qOELINEOKeQULF4KT4D;m
KJ4QST4gFVJE4LEEJPOYFELKFKJ4QF4JdLPeQULF4KJ4UFEGwJI4MFPQfGLUTI4UTM4UgLN4NFEF4T4TjqJGT4YLULGFKT̀4JLI4XOJ4IJ4FiLPOEF4EFrThVJY
J4IJ4JQUTQGEF4QF4JIiJEF4KJ4KLIUELULTQFELJKFKJ4KT4UTQGEFGFQGJ4iFrJE4JIIF4TNRST̀4NTLI4QST4f4UTQILKJEFKF4EJIGELGLVF4FT4UFEhGJE
UTMNJGLGLVT4KF4YLULGFRST̀4UTQiTEMJ4FUWEKSTI40C//p1/208̀40C7b71/208̀4/C/0c1/208̀4/C28/1/2084J4/C/0p1/2084KT4@YJQhELT̀4J
8C3c81/2084KF4/�4;~MFEFvUTQILKJEFQKT̀4NTEGFQGT̀4XOJ4QST4EJIGTO4UTQiLPOEFKF4F4LEEJPOYFELKFKJ4KJ4EJIGELRST4|
UTMNJGLGLVLKFKJ4FNTQGFKF4NJYT4EJNEJIJQGFQGJC[;?A9[]4TI4MLQLIGETI4KT4DELjOQFY4KJ4;TQGFI4KF4mQLST̀4EJOQLKTI4JM4IJIIST
KF4/�4;~MFEF̀4NTE4OQFQLMLKFKJ̀4KJ4FUTEKT4UTM4TI4NFEJUJEJI4OQLiTEMJI4KF4=JUEJGFELF4KJ4;TQGETYJ4:dGJEQT4QT4:IGFKT4KT4ALT
KJ4aFQJLET4s=JUJd1Aat4JMLGLKT4QTI4FOGTI4J4UTM4iOQKFMJQGT4QTI4FEGIC4/574J4/5c4KT4AJPLMJQGT4<QGJEQT̀4JM4UTQgJUJE4KJIGF
EJNEJIJQGFRST̀4UTQILKJEhHYF4LMNETUJKJQGJ̀4KFE4ULeQULF4KJIGF4KJYLjJEFRST̀4jJM4UTMT4KF4LQIGEORST4KF4OQLKFKJ4GfUQLUF̀4|
EJNEJIJQGFQGJ4J4|4[MFrOY4J4FEXOLVFE4JIGJ4NETUJIITCy4sBELiJLtC[I4MJKLKFI4KJ4JdLPeQULF4KT4UFEGST4MFPQfGLUT4UTM4UgLǸ4JM
VJEKFKJ4GJM4T4UTQKST4KJ4NEJIJEVFE4F4IJPOEFQRF4KF4FVJQRF4J4KF4EJYFRST4F4IJE4JQPJQKEFKF̀4QST4gFVJQKT̀4UTQiTEMJ4TI
JdUJEGTI4KJ4qOELINOKeQULF4KT4D;m4IONEFEJNTEGFKTÌ4XOFYXOJE4LEEJPOYFELKFKJ4JM4IOF4NEJVLIST4QTI4JKLGFLI4KJ4YLULGFRSTCy4@JYT
JdNTIGT̀4iLUF4UYFET4F4EJLQULKeQULF4KJ4NJKLKTI4UTM4F4MJIMF4iOQKFMJQGFRST̀4JIGF4EJqJLGFKF4NJYF4[IIJIITELF4aOEnKLUF4KJIGJ
AJPLTQFỲ4EFGLiLUFKF4NJYT4NEJPTJLET̀4EFrST4NJYF4XOFY4UTQgJRT4KT4EJXOJELMJQGT4NFEF4FT4iLQFY4KJQJPFE4NETVLMJQGT̀4MFQGJQKT
GTKFI4FI4UTQKLRwJI4LMNTIGFI4QT4:KLGFY4KT4@EJPST4031/2/0̀4FjJEGOEF4KF4IJIIST4|I408g4KLF4/p1231/2/0C4@EJPTJLETC
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2021.
Sr. Chefe SAPEV.
 
Solicito resposta ao pedido de esclarecimento de

potencial licitante, enexo ao presente procedimento
administrativo, evento sei nº 0908300. 

Aguardo e agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/06/2021, às 18:13, 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
0908302 e o código CRC 3D87A926.

0000063-86.2021.6.02.8000 0908302v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2021.
Ao Senhor Pregoeiro,
 
Considerando a consulta formulado pela empresa

NEO, consignada na mensagem eletrônica de evento
SEI 0908300, quantos aos quesitos apresentados, esta
unidade técnica responsável pela elaboração do Termo de
Referência e forma de execução da contratação, pronuncia-se
da seguinte forma:
                    1) Envio do AR: Sugiro submeter a consulta à
Administração, visto que se trata de questão de ordem legal;
                    2) Prazo da entrega da rede credenciada: Conforme o TR
(subitem 4.4), o prazo para entrega dos cartões será de 30 (trinta)
dias, a partir da entrega dos dados cadastrais da frota e dos usuários
pela gestão do contrato que, na prática, os envio das anteditas
informações ocorrre após assinatura do contrato;
                     3) Utillização de pos em manutenção:  Sugerimos
manter a exigência do TR, item 3.3; e
                      4) Implantação sistêmica: Sugerimos manter a redação
do TR (item 4.4.), em razão de sua clara dicção, visto que, no prazo
consignado de 30 (trinta) dias, tudo deverá está em pleno
funcionamento.
 
                      Cordialmente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 25/06/2021, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0909245 e o código CRC 834ADA88.
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Esclarecimento 25/06/2021 14:41:01
 
Solicitamos gentilmente que os pontos destacados do edital do Pregão Eletrônico nº 16/2021, que estão relacionados
abaixo, possam ser esclarecidos, tendo em vista que serão importantes para o bom entendimento e atendimento ao referido
edital, bem como a elaboração da Proposta Comercial. Segue abaixo: QUESTIONAMENTO 01 ENVIO AR 15.2. Homologada a
licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o
instrumento contratual. ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Entendemos que como alternativa a convocação,
compreendemos que poderá ser aceito o envio do Contrato/ Ata de Registro de Preço, via postal com AR (Aviso de
Recebimento) ou meio eletrônico, para assinatura contratual. Desta forma, estamos certos em nosso entendimento?
QUESTIONAMENTO 02 PRAZO DE ENTREGA DA REDE CREDENCIADA ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Em relação ao
prazo de entrega da rede, podemos considerar 30 (trinta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato para
entregaU da rede credenciada? QUESTIONAMENTO 03 UTILIZAÇÃO DE POS EM MANUTENÇÃO 3.3. Manter rede de
empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos de leitura e gravação de dados para cartão individual;
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Diferentemente do gerenciamento de abastecimento, para o gerenciamento de
manutenção, é disponibilizado o cartão apenas para fins de identificação dos veículos, entretanto, as transações são todas
realizadas via sistema, uma vez que há a necessidade de transparência em relação as cotações e valores aprovados. No
sistema, inclusive, é disponibilizado um comprovante de transação por ocasião da finalização da ordem de serviço,
evidenciando que a peça adquirida ou serviço prestado foi transacionado através do sistema. Desse modo, a disponibilização
de equipamento para leitura do cartões é absolutamente dispensável, não se aplicando a esse modalidade de gerenciamento
de frota, onde não há como se realizar as transações utilizando os cartões magnéticos, afinal, como já dito, o histórico entre
a abertura e finalização fica toda gravado no sistema. Estamos de acordo no entendimento? QUESTIONAMENTO 04
IMPLANTAÇÃO SISTÊMICA 4.4. Fornecer os cartões e deixar em pleno funcionamento o acesso às informações, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da entrega dos dados cadastrais da frota e dos usuários pela gestão
do contrato. ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Entendemos que o prazo de 30 (trinta) dias contempla todo processo de
implantação sistêmica, como criação do banco de dados, cadastro de veículos e condutores encaminhados pela
CONTRATANTE, treinamento remoto dos gestores, apresentação de estabelecimentos credenciados, entrega de cartões
magnéticos e demais processos pertinentes à implantação, ressaltando que para o efetivo início da implantação, serão
necessários os envios dos dados da contratante, com isso o prazo começará a contar a partir do envio desses dados
(informações cadastrais dos veículos e condutores, informações financeiras e de empenhos). Desta maneira estamos
corretos no entendimento?

 
Fechar
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Resposta 25/06/2021 14:41:01
 
Considerando a consulta formulado pela empresa NEO, consignada na mensagem eletrônica de evento SEI 0908300,
quantos aos quesitos apresentados, esta unidade técnica responsável pela elaboração do Termo de Referência e forma de
execução da contratação, pronuncia-se da seguinte forma: 1) CORRETO O ENTENDIMENTO. (OBS.RESPOSTA DA
ADMINISTRAÇÃO) RESPOSTAS DA UNIDADE TÉCNICA: 2) Prazo da entrega da rede credenciada: Conforme o TR (subitem
4.4), o prazo para entrega dos cartões será de 30 (trinta) dias, a partir da entrega dos dados cadastrais da frota e dos
usuários pela gestão do contrato que, na prática, os envio das anteditas informações ocorrre após assinatura do contrato;
3) Utillização de pos em manutenção: Sugerimos manter a exigência do TR, item 3.3; e 4) Implantação sistêmica:
Sugerimos manter a redação do TR (item 4.4.), em razão de sua clara dicção, visto que, no prazo consignado de 30 (trinta)
dias, tudo deverá está em pleno funcionamento.

 
Fechar
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ANEXO I -A 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
EDITAL ELETRÔNICO N° 016/2021 
 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão 
eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos 
requisitados sob seu uso. 
 
Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta 
licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no Edital do 
Pregão acima citado. 
 
 

 

 
 
Taxa de Administração/Desconto: -20,01% (vinte vírgula, zero um por cento 
negativo/desconto). 
 
Valor total da proposta com Desconto: R$ 80.268,37 (oitenta mil, duzentos e sessenta e oito reais 
e trinta e sete centavos). 
 
Condições Gerais da Proposta: 
 

 A presente proposta é valida por 60 (sessenta) dias contados da sessão pública deste 
pregão Eletrônico. 
 

 
 
Pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que legalmente a representa, 
declara e garante que: 
 

ITEM ÚNICO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
gestão de manutenção de veículos, com a utilização de cartões
magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/AL.

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO

-20,01%

VALOR BASE R$ 100.348,00

VALOR DA PROPOSTA R$ 80.268,37

Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 

CNPJ: 25.165.749/0001-10                         I.E. 206.447.728.118              I.M. 4.80842-0 

Endereço: Alameda Rio Negro, 503, 18º andar sala 1803 – Alphaville, Barueri/SP 

Telefone / e-mail: (11) 3631-7730 - E-mail: felipe.veronez@neofacilidades.com.br 

Banco:  Banco do Brasil Agência:   2857-6 C/C:  39841-1 

Dados do Signatário - para assinatura do contrato 

Nome: FELIPE VERONEZ DE SOUSA   – PROCURADOR 

Cargo: Analista de Licitação RG: 15.294.963 SSP/MG CPF: 080.281.806-47 
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 Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento 
das obrigações. Objeto da presente licitação; 
 

 Que na sua proposta ofertada para a Taxa de Administração estão incluídos todos os 
custos, diretos e indiretos, para a perfeita execução do objeto, tais como: mão de obra, 
materiais, equipamentos, sistemas informatizados, confecção, impressão e fornecimentos 
dos cartões eletrônicos, despesas com a manutenção e/ou inclusão/exclusão de 
estabelecimentos na rede credenciada, encargos sociais, fiscais e previdenciários, 
impostos, taxas, combustíveis, administração, seguro e quaisquer outros insumos 
necessários a assegurar adequada execução dos serviços objeto desta contratação, 
conforme especificações constantes deste edital e seus anexos. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 
 

 

3.1. Disponibilizar relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção nos veículos da 
frota do TRE-AL discriminados no ANEXO II.  

3.2. Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de informações 
da frota, sendo um para cada veículo (através de cartões inteligentes personalizados);  

3.3. Manter rede de empresas de manutenção veicular com equipamentos eletrônicos de leitura 
e gravação de dados para cartão individual;  
 
3.4. Informatização dos dados no momento da realização da manutenção, consubstanciado em 
relatórios, contendo: identificação do veículo, identificação do condutor ou portador do cartão, 
do estabelecimento, data e horário, identificação do defeito, discriminação do valor da mão-de-
obra e das peças, em reais;  

3.5. Realização, mediante uso de sistema, de cotação em no mínimo três estabelecimentos 
credenciados, para fins de se aferir a vantajosidade do custo de cada intervenção;  
3.5.1. Possibilitar negociações mediante uso do sistema com as empresas consultadas, 
objetivando a redução dos valores inicialmente propostos, observando o princípio da 
economicidade;  

3.5.2. Emissão de relatório constando o histórico das negociações empreendidas, possibilitando 
a confrontação dos valores cobrados com aqueles negociados;  
3.6 Permissão para se realizar o serviço pretendido somente após autorização da gestão do 
contrato;  
3.7. Sistema tecnológico integrado que permita a confirmação do pagamento resultante da 
manutenção dos veículos, junto as oficinas;  

3.8. Acesso ao sistema através da internet, por meio de senha administrada pela gestão do 
contrato, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios, encaminhamento de 
veículos às oficinas credenciadas e todo o processo para aprovação de orçamento e recebimento 
dos serviços;  

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

3.10. O Bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da base 
operacional, mediante rotina/senha específica;  

3.11. O sistema deve permitir a troca periódica ou validação de senha pessoal;  
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3.12. O cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa credenciada na base 
operacional;  

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

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

3.15. A discriminação da frota de veículos deste Tribunal encontra-se no ANEXO II deste projeto, 
a qual poderá sofrer acréscimo ou diminuição, acarretando alteração no consumo dos produtos 
e serviços para mais ou para menos;  
 

 
 
 
 
 

Barueri/SP, 28 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI 
JOÃO LUIS DE CASTRO – ADMINISTRADOR/PROPRIETÁRIO 
CPF: 221.353.808-57 / RG: 33.028.861 SSP/SP 
felipe.veronez@neofacilidades.com.br / (11) 3631-7730 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2021.
Sr. Chefe SAPEV.
 
Reporto-me no presente para solicitar a análise da

conformidade técnica da proposta melhor classificada no
Pregão 16/2021, evento sei nº0909825. 

Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 28/06/2021, às 15:28, 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
0909825 e o código CRC 227E789C.

0000063-86.2021.6.02.8000 0909825v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2021.
Ao Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta ao Despacho PREG 0909825, observa-

se que a proposta de evento 0909824 apresenta o percentual
de desconto e reproduz a descrição dos serviços previstos no
item 3 do Termo de Referência Anexo ao Edital, o que atende,
s.m.j., às exigências do item 6.1 do instrumento convocatório
(doc. 0903227).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 28/06/2021, às 16:18, 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
0909876 e o código CRC 1C408D12.

0000063-86.2021.6.02.8000 0909876v1
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI

01/01/2019 a 31/12/2019 25.165.749/0001-10

Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI

NIRE 35601453386

CNPJ 25.165.749/0001-10

Número de Ordem 4

Natureza do Livro DIÁRIO

Município BARUERI

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

08/07/2016

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

16547

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI

Natureza do Livro DIÁRIO

Número de ordem 4

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

16547

Data de inicio 01/01/2019

Data de término 31/12/2019

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI

01/01/2019 a 31/12/2019 25.165.749/0001-10

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 9.168.831,33R$ 2.480.482,65

 ATIVO CIRCULANTE R$ 9.073.196,00R$ 2.474.484,65

  DISPONÍVEL R$ 8.634.789,56R$ 2.267.765,10

   BENS NUMERÁRIOS R$ 1.710,00R$ 0,00

    CAIXA R$ 1.710,00R$ 0,00

   DEPOSITOS BANCÁRIOS R$ 7.468.156,49R$ 307.795,81

    BANCO ITAU R$ 100,00R$ 0,00

    BANCO DO BRASIL R$ 2.627.569,62R$ 0,00

    BANCO ITAU-REPASSE REDE AG 1565
Cc318506

R$ 181.044,89R$ 288.483,87

    BANCO SANTANDER- C/C 13-001096-
5_EMPRESA

R$ 56.154,74R$ 19.311,94

    CONTA SANTANDER _ REPASSE
CREDENCIADOS

R$ 2.031,73R$ 0,00

    APLICACAO SANTANDER _REPASSE
CREDENCIADO

R$ 4.601.255,51R$ 0,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 1.164.923,07R$ 1.959.969,29

    APLICACAO BANCO DO BRASIL R$ 1.158.179,97R$ 1.831.969,29

    APLICAÇÃO BANCO BRASIL CDB_DI R$ 6.743,10R$ 128.000,00

  VALORES A RECEBER R$ 412.971,40R$ 181.394,74

   CLIENTES R$ 127.079,23R$ 56.310,00

    DUPLICATAS A RECEBER R$ 127.079,23R$ 56.310,00

   ADIANTAMENTOS DIVERSOS R$ 9.164,22R$ 0,00

    ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 6.727,02R$ 0,00

    ADIANTAMENTO 13 SALARIO R$ 2.437,20R$ 0,00

   OUTRAS CONTAS A RECEBER R$ 276.727,95R$ 125.084,74

    REPASSE A RECEBER (ORGAOS /
CLIENTES)

R$ 276.727,95R$ 125.084,74

  VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS R$ 25.435,04R$ 25.324,81

   TRIBUTOS RECUPERÁVEIS R$ 25.435,04R$ 25.324,81

    IRRF A COMPENSAR R$ 7.200,00R$ 7.200,00

    CSLL RETIDO NA FONTE A
COMPENSAR

R$ 4.800,00R$ 4.800,00

    PIS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR R$ 2.411,47R$ 2.371,29

    COFINS RETIDO NA FONTE A
COMPENSAR

R$ 11.023,57R$ 10.953,52

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 95.635,33R$ 5.998,00

  VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO R$ 8.813,00R$ 4.200,00

   DEPÓSITOS E CAUÇÕES R$ 8.813,00R$ 4.200,00

    CAUÇÃO ALUGUEL R$ 8.813,00R$ 4.200,00

  IMOBILIZADO R$ 86.822,33R$ 1.798,00

   BENS R$ 86.884,33R$ 1.860,00

    MÁQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS

R$ 12.112,84R$ 0,00

    VEÍCULOS R$ 41.000,03R$ 0,00

    EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 33.771,46R$ 1.860,00

   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ (62,00)R$ (62,00)

    (-) (-) DEPREC ACUM EQUIPTOS DE
INFORMATICA

R$ (62,00)R$ (62,00)

PASSIVO R$ 9.168.831,33R$ 2.480.482,65

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 5.145.291,46R$ 1.064.649,35

  OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO R$ 5.145.291,46R$ 1.064.649,35

   FORNECEDORES R$ 44.450,25R$ 63.846,64

    SND DISTRIBUICAO PRODUTOS
INFORMATICA  A

R$ 1.872,28R$ 0,00

    MULTICAMP TELECOMUNICACOES
LTDA

R$ 0,00R$ 4.566,55

    ALGAR TELECOM LTDA R$ 14.400,45R$ 0,00

    WILL CONS E PART S C LTDA R$ 6.542,52R$ 0,00

    TIM TELEFONIA MOVEL S/A R$ 1.409,02R$ 0,00

    CESVI-BRASIL SEGUR VIARIA LTDA R$ 20.225,98R$ 11.166,09

    TOTAL OFFICE COMERC MOVEIS
ESCRIT LTDA

R$ 0,00R$ 48.114,00

   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 731.854,62R$ 215.009,46

    PIS A RECOLHER R$ 21.580,27R$ 3.950,22

    COFINS A RECOLHER R$ 99.265,21R$ 17.184,96

    ISS A RECOLHER R$ 42.973,54R$ 6.041,55

    IRRF A PAGAR R$ 15.186,76R$ 2.644,96

    CSLL A RECOLHER R$ 142.947,70R$ 50.608,53

    IRPJ A RECOLHER R$ 385.841,04R$ 134.579,24

    RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL A PAGAR R$ 24.060,10R$ 0,00

   OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

R$ 57.680,37R$ 37.771,23

    PRO LABORE A PAGAR R$ 4.753,67R$ 10.134,40

    INSS A RECOLHER R$ 41.613,07R$ 22.457,84

    FGTS A RECOLHER R$ 11.313,63R$ 5.178,99

   (-) PROVISÕES R$ (1.544,39)R$ (1.544,39)

    (-) PROVISÃO DE FÉRIAS R$ (1.544,39)R$ (1.544,39)

   CONTAS A PAGAR R$ 4.312.850,61R$ 749.566,41

    ALUGUEIS A PAGAR R$ 9.595,77R$ 0,00

    REPASSE A PAGAR ( CREDENCIADOS ) R$ 4.297.735,41R$ 749.566,41

    TELEFONE A PAGAR R$ 1.299,00R$ 0,00

    CONDOMINIO - A PAGAR R$ 2.141,54R$ 0,00

    CARTÓRIO - A PAGAR R$ 2.078,89R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 4.023.539,87R$ 1.415.833,30

  CAPITAL SOCIAL R$ 3.000.000,00R$ 1.000.000,00

   CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO R$ 3.000.000,00R$ 1.000.000,00

    CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO R$ 3.000.000,00R$ 1.000.000,00

  (-) RESULTADOS ACUMULADOS R$ (620.499,62)R$ (7.467,88)

   (-) (-) ADIANTAMENTO DISTR. DE LUCRO R$ (620.499,62)R$ (7.467,88)

    (-) (-) DISTR. DE LUCRO JOAO LUIS DE
CASTRO

R$ (620.499,62)R$ (7.467,88)

  RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 1.644.039,49R$ 423.301,18

   RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 1.644.039,49R$ 423.301,18

    RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 1.644.039,49R$ 423.301,18

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador 1Página 1 de
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI

01/01/2019 a 31/12/2019 25.165.749/0001-10

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Número de Ordem do Livro: 4

Descrição Valor FinalNota Valor Inicial

  RECEITAS R$ 12.793.632,90R$ 3.067.575,79

    RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 13.805.583,75R$ 3.386.515,68

      RECEITA BRUTA R$ 13.805.583,75R$ 3.386.515,68

        VENDA BRUTA R$ 13.805.583,75R$ 3.386.515,68

          RECEITA DE SERVIÇOS R$ 13.805.583,75R$ 3.386.515,68

    (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS R$ (1.012.682,41)R$ (318.939,89)

      (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS
VENDAS R$ (1.012.682,41)R$ (318.939,89)

        (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS R$ (1.012.682,41)R$ (318.939,89)

          (-) ISS S/ VENDAS R$ (276.559,96)R$ (66.844,14)

          (-) PIS S/ FATURAMENTO R$ (131.303,01)R$ (45.152,66)

          (-) COFINS S/ FATURAMENTO R$ (604.819,44)R$ (206.943,09)

    RECEITAS OPERACIONAIS R$ 731,56R$ 0,00

      RECEITAS OPERACIONAIS R$ 731,56R$ 0,00

        RECEITAS FINANCEIRAS R$ 731,56R$ 0,00

          JUROS RECEBIDOS R$ 0,03R$ 0,00

          RENDIMENTO DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS R$ 731,53R$ 0,00

  (-) DESPESAS R$ (9.572.894,59)R$ (2.177.603,98)

    (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (8.167.494,64)R$ (1.735.564,26)

      (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (8.167.494,64)R$ (1.735.564,26)

        (-) DESPESAS
COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS R$ (8.145.403,36)R$ (1.711.177,65)

          (-) SERVICOS CONTABEIS E
ADVOCATICIOS R$ (18.647,28)R$ (32.050,00)

          (-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (806.977,88)R$ (419.688,33)

          (-) AVISO PREVIO, INDENIZACOES E
FERIAS R$ (58.734,18)R$ (24.630,18)

          (-) 13º SALÁRIO R$ (62.339,91)R$ (35.477,20)

          (-) SERVICOS DE TERCEIROS R$ (5.820,00)R$ (5.820,00)

          (-) INSS R$ (409.354,46)R$ (194.362,66)

          (-) FGTS R$ (79.198,65)R$ (39.451,48)

          (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA R$ (136.282,18)R$ (39.201,63)

          (-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA R$ (2.592,00)R$ (0,00)

          (-) FRETES E CARRETOS DIVERSOS R$ (8.510,83)R$ (0,00)

          (-) SEGUROS R$ (164.883,26)R$ (80.813,63)

          (-) DESPESAS DE VIAGENS R$ (445.410,33)R$ (109.377,88)

          (-) TELEFONE R$ (272.074,56)R$ (111.545,56)

          (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (11.603,14)R$ (3.638,26)

          (-) ÁGUA R$ (1.442,38)R$ (510,00)

          (-) DESPESAS POSTAIS R$ (123.364,48)R$ (32.304,95)

          (-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO R$ (5.453,06)R$ (128,50)

          (-) ALUGUÉIS R$ (109.832,61)R$ (41.685,07)

          (-) INTERNET R$ (23.289,71)R$ (60.547,04)

          (-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
INSTALAÇÕES R$ (25.321,76)R$ (1.535,00)

          (-) ASSOCIACAO DE CLASSES R$ (5.374,95)R$ (2.772,43)

          (-) CONSERVACAO E REPAROS R$ (7.311,71)R$ (41.047,02)

          (-) DESPESAS C/ VEICULOS R$ (2.669,41)R$ 662,02

          (-) DESPESAS DE CONSUMO INTERNO R$ (410,00)R$ (0,00)

          (-) TREINAMENTO R$ (0,00)R$ 171,68

          (-) CONDOMINIO R$ (22.908,16)R$ (14.796,74)

          (-) MOVEIS UTENSILIOS E
EQUIPAMNTOS R$ (9.314,71)R$ (62.141,00)

          (-) MARCAS E PATENTES R$ (2.317,71)R$ (10.100,94)

          (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ (7.281,14)R$ (0,00)

          (-) MATERIAL DE CONSUMO R$ (392,96)R$ (0,00)

          (-) REFEICOES R$ (6.396,00)R$ (0,00)

          (-) PRO-LABORE R$ (182.560,26)R$ (160.804,80)

          (-) XEROX, AUTENTICACOES E OUTROS R$ (48.220,44)R$ (33.541,83)

          (-) VALE TRANSPORTE R$ (9.247,73)R$ (3.453,55)

          (-) LOCACAO PARA FEIRA E
EXPOSICOES R$ (260,00)R$ (0,00)

          (-) LOCACAO DE VEICULOS R$ (2.083,20)R$ (1.226,88)

          (-) LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS R$ (8.539,29)R$ (2.660,72)

          (-) RESCISÕES TRABALHISTAS R$ (14.478,56)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS C/ CONFRATERNIZACOES R$ (0,00)R$ (4.576,00)

          (-) LOCACAO E MANUTENCAO
SOFTWARE R$ (169.484,47)R$ (97.311,29)

          (-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ R$ (4.863.315,96)R$ (0,00)

          (-) GRAFICA E IMPRESSOS R$ (34.712,00)R$ (44.556,38)

          (-) RECRUTAMENTO E SELECAO R$ (0,00)R$ (254,40)

          (-) INFORMATICA - HARDWARE R$ (27.272,69)R$ (0,00)

          (-) SEGURO DE VIDA R$ (562,97)R$ (0,00)

          CORP TRAVEL AG VIAGENS TURISMO
LTDA R$ 50.843,62R$ (0,00)

        (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (8.941,66)R$ (8.661,10)

          (-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS R$ (4.573,39)R$ (3.144,88)

          (-) CUSTAS - TAXAS ESTADUAIS E
MUNICIPAIS R$ (4.368,27)R$ (5.516,22)

        (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (12.993,44)R$ (15.725,51)

          (-) JUROS PAGOS R$ (8.670,93)R$ (4.985,45)

          (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ (4.281,44)R$ (10.335,85)

          (-) DESPESAS C/ IOF R$ (41,07)R$ (404,21)

        (-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS R$ (156,18)R$ (0,00)

          (-) MULTAS R$ (156,18)R$ (0,00)

    (-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL R$ (1.405.399,95)R$ (429.717,37)

      (-) IMPOSTO DE RENDA R$ (1.405.399,95)R$ (429.717,37)

        (-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA R$ (1.025.879,05)R$ (311.203,95)

          (-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO R$ (1.025.879,05)R$ (311.203,95)

        (-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (379.520,90)R$ (118.513,42)

          (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO
EXERCÍCIO R$ (379.520,90)R$ (118.513,42)

    (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS R$ (0,00)R$ (12.322,35)

      (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS R$ (0,00)R$ (12.322,35)

        (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS R$ (0,00)R$ (12.322,35)

          (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS R$ (0,00)R$ (12.322,35)

(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO R$ 3.220.738,31R$ 889.971,81
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

25.165.749/0001-10

01/01/2019 a 31/12/2019

NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI

Versão: 7.0.2SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

35601453386

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIÁRIO  4

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

F3.5C.94.C5.6A.63.BF.7F.53.6B.F9.EF.CC.20.48.3A.3F.55.F9.3E

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Contabilista 06858951814 FATIMA
MENZZANO:0685895181

377348105166581955
4

13/06/2019 a
12/06/2020 Não

Titular Pessoa Física - EIRELI 22135380857 JOAO LUIS DE
CASTRO:22135380857

132848575790623931
687249389595160272

515

31/03/2020 a
31/03/2023 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F3.5C.94.C5.6A.63.BF.7F.53.6B.F9.EF.
CC.20.48.3A.3F.55.F9.3E-9 em às24/04/2020 15:14:29

84.E9.2F.65.71.25.B7.CB
B0.AB.07.E3.03.CB.0A.15

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:

Período da Escrituração:

Forma de Escrituração Contábil:

NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI

01/01/2019

Livro Diário

31/12/2019a

Natureza do Livro: DIÁRIO

CNPJ:

Identificação do arquivo(hash): F3.5C.94.C5.6A.63.BF.7F.53.6B.F9.EF.CC.20.48.3A.3F.55.F9.3E-

25.165.749/0001-10 Nire: 35601453386 Scp:

Consulta Realizada em: 27/04/2020 12:18:02

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo
Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 20/01/2021 | Edição: 13 | Seção: 1 | Página: 47

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2.004, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal (ECF).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe

confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,

aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 11 dajulho

Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 18 da

Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, e nos arts. 894 e 895 do Decreto nº 9.580, de 22

de novembro de 2018, resolve:

Art. 1º A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) será apresentada, a partir do ano-calendário de 2014,

por todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, de forma centralizada pela matriz, de acordo com

as regras estabelecidas nesta Instrução Normativa.

§ 1º A obrigatoriedade a que se refere o caput não se aplica:

I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que

trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; e

III - às pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado

qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado

financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário, as quais devem cumprir as obrigações acessórias

previstas na legislação específica.

§ 2º Para as pessoas jurídicas que apuram o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)

pela sistemática do lucro real, a ECF é o Livro de Apuração do Lucro Real a que se refere o inciso I do

caput do art. 8º do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977.

§ 3º No caso de pessoas jurídicas sócias ostensivas de Sociedades em Conta de Participação

(SCP), a ECF deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além da transmissão da ECF da sócia

ostensiva.

Art. 2º A pessoa jurídica deverá informar, na ECF, todas as operações que influenciem a

composição da base de cálculo e o valor devido do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

(CSLL), especialmente quanto:

I - à recuperação do plano de contas contábil e saldos das contas, para pessoas jurídicas

obrigadas à entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) relativa ao mesmo período da ECF;

II - à recuperação de saldos finais da ECF do período imediatamente anterior, quando aplicável;

III - à associação das contas do plano de contas contábil recuperado da ECD com o plano de

contas referencial, definido pela Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) por meio de Ato Declaratório

Executivo;

IV - ao detalhamento dos ajustes do lucro líquido na apuração do lucro real, no Livro Eletrônico

de Apuração do Lucro Real (e-Lalur), mediante tabela de adições e exclusões definida pela Cofis por meio

de Ato Declaratório Executivo;

V - ao detalhamento dos ajustes da base de cálculo da CSLL, no Livro Eletrônico de Apuração

da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs), mediante tabela de adições e exclusões definida pela Cofis por meio

de Ato Declaratório Executivo;

Proposta DOC HABILITAÇAO FINANCEIRA 3 (0911120)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 649



27/05/2021 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2.004, DE 18 DE JANEIRO DE 2021 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2.004, DE 18 DE JANEIRO DE 2021 - DOU - Imprensa Nacional

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-2.004-de-18-de-janeiro-de-2021-299786220 2/4

VI - aos registros de controle de todos os valores a excluir, adicionar ou compensar em

exercícios subsequentes, inclusive prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL;

VII - aos registros, lançamentos e ajustes que forem necessários para a observância de

preceitos da lei tributária relativos à determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, quando não

devam, por sua natureza exclusivamente fiscal, constar da escrituração comercial, ou sejam diferentes dos

lançamentos dessa escrituração; e

VIII - à apresentação do Demonstrativo de Livro Caixa, a partir do ano-calendário de 2016, para

as pessoas jurídicas optantes pela sistemática do lucro presumido que se utilizem da prerrogativa prevista

no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro 1995, e cuja receita bruta no ano seja

superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), ou proporcionalmente ao período a que se

refere.

Parágrafo único. A adoção da Escrituração Fiscal Digital (EFD) instituída pelo Ajuste Sinief nº 2,

de 3 de abril de 2009, supre:

I - a elaboração, o registro e a autenticação de livros para registro de inventário e o registro de

entradas em relação ao mesmo período, efetuados com base no caput e no § 7º do art. 2º e no art. 3º da

Lei nº 154, de 25 de novembro de 1947, desde que informados na EFD na forma prevista nos arts. 276 e 304

a 310 do Anexo do Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018 - Regulamento do Imposto sobre a

Renda; e

II - a exigência contida na Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001, em relação

às informações constantes da EFD.

Art. 3º A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até

o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira.julho

§ 1º A ECF deverá ser assinada digitalmente mediante certificado emitido por entidade

credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria, a

autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento digital.

§ 2º Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECF deverá ser

entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorporadoras, observados

os seguintes prazos:

I - se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro a abril, a ECF deve ser entregue

até o último dia útil do mês de julho do mesmo ano; ejulho

II - se o evento ocorrer no período compreendido entre maio a dezembro, a ECF deve ser

entregue até o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente ao do evento.

§ 3º A obrigatoriedade de entrega da ECF na forma prevista no § 2º não se aplica à

incorporadora, nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estejam sob o mesmo

controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento.

§ 4º O prazo para entrega da ECF será encerrado às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta

e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia fixado para a entrega da

escrituração.

Art. 4º O Manual de Orientação do Leiaute da ECF, que conterá informações de leiaute do

arquivo de importação, regras de validação aplicáveis aos campos, registros e arquivos, tabelas de códigos

utilizadas e regras de retificação da ECF, será divulgado pela Cofis por meio de Ato Declaratório Executivo

publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 5º As pessoas jurídicas ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1º de

janeiro de 2014, da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da

Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Parágrafo único. As declarações relativas a rendimentos e informações econômico-fiscais a que

se sujeitem as pessoas jurídicas serão prestadas na ECF.

Art. 6º A não apresentação da ECF pelas pessoas jurídicas nos prazos fixados no art. 3º, ou a sua

apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao infrator:
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I - das multas previstas no art. 8º-A do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, para as pessoas jurídicas

que apuram o IRPJ pela sistemática do lucro real; e

II - das multas previstas no art. 12 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, para as demais

pessoas jurídicas.

Parágrafo único. Na aplicação da multa a que se refere o inciso I do caput, quando não houver

lucro líquido, antes do IRPJ e da CSLL, no período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser

utilizado o último lucro líquido informado, antes do IRPJ e da CSLL, atualizado pela taxa referencial do

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) até o termo final de encerramento do período a que

se refere a escrituração.

Art. 7º A retificação da ECF anteriormente entregue dar-se-á mediante apresentação de nova

ECF, independentemente de autorização da autoridade administrativa.

§ 1º A ECF retificadora terá a mesma natureza da ECF retificada, substituindo-a integralmente

para todos os fins e direitos, e passará a ser a escrituração ativa na base de dados do Sped.

§ 2º Não será admitida retificação de ECF que tenha por objetivo mudança do regime de

tributação, salvo para fins de adoção do lucro arbitrado, nos casos determinados pela legislação.

§ 3º Caso a ECF retificadora altere os saldos das contas da parte B do e-Lalur ou do e-Lacs, a

pessoa jurídica deverá retificar as ECF dos anos-calendário posteriores, quando necessário para a

adequação dos saldos.

§ 4º A ECF retificadora não produzirá efeitos quanto aos elementos da escrituração, quando

tiver por objeto:

I - a redução dos valores apurados do IRPJ ou da CSLL:

a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

(PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que importe alteração desses saldos;

b) em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não

comprovadas prestadas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), sobre

pagamento, parcelamento, dedução, compensação, exclusão ou suspensão de exigibilidade, que já

tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU;

c) que tenham sido objeto de exame em procedimento fiscal; ou

d) que tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido; ou

II - a alteração os valores apurados do IRPJ ou da CSLL em relação aos quais a pessoa jurídica

tenha sido intimada do início de procedimento fiscal desses tributos.

§ 5º Na hipótese prevista no inciso II do § 4º, a pessoa jurídica poderá apresentar ECF

retificadora para atender à intimação fiscal e, nos termos desta, para sanar erro de fato.

Art. 8º A pessoa jurídica deverá entregar a ECF retificadora sempre que apresentar ECD

substituta que altere contas ou saldos contábeis recuperados na ECF ativa na base de dados do Sped.

Art. 9º No caso de lançamentos extemporâneos em ECD que alterem a base de cálculo do IRPJ

ou da CSLL declarados em ECF de ano-calendário anterior, a pessoa jurídica deverá efetuar o ajuste por

meio de ECF retificadora relativa ao respectivo ano-calendário, mediante adições ou exclusões ao lucro

líquido, ainda que a ECD recuperada na ECF retificada não tenha sido alterada.

Art. 10. A pessoa jurídica que entregar ECF retificadora que altere valores de apuração do IRPJ

ou da CSLL informados em DCTF deverá apresentar DCTF retificadora elaborada com observância das

normas específicas relativas a essa declaração.

Art. 11. Ficam revogadas:

I - a Instrução Normativa RFB nº 1.422, de 19 de dezembro de 2013;

II - a Instrução Normativa RFB nº 1.489, de 13 de agosto de 2014;

III - a Instrução Normativa RFB nº 1.524, de 8 de dezembro de 2014;

IV - a Instrução Normativa RFB nº 1.574, de 24 de julho de 2015;julho
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V - a Instrução Normativa RFB nº 1.595, de 1º de dezembro de 2015;

VI - a Instrução Normativa RFB nº 1.633, de 3 de maio de 2016;

VII - a Instrução Normativa RFB nº 1.659, de 13 de setembro de 2016;

VIII - a Instrução Normativa RFB nº 1.770, de 18 de dezembro de 2017; e

IX - a Instrução Normativa RFB nº 1.821, de 30 de julho de 2018.julho

Art. 12. Esta Instrução Normativa será publicada no Diário Oficial da União e entrará em vigor em

1º de fevereiro de 2021.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2021.
Sr. Chefe SPPAC
 
Trata-se de  solicitação da análise contábil de

documentos apresentados pelo licitante melhor classificado
na sessão do Pregão 16/2021, evento nº 0903227,
considerando a exigência  habilitatória  contida no item ,
9.10.4, "a" e "b" do referido ato  convocatório.

Destaco os seguintes documentos:
1. 0911116
2. 0911118
3. 0911120
4. 0911122

Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 01/07/2021, às 11:48, 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
0911124 e o código CRC F5D74B15.
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PROCESSO : 0000063-86.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 763 / 2021 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SPPAC

Senhor Pregoeiro e Equipe do Pregão,
 
Vieram os autos a esta Seção, por solicitação de Vossa Senhoria,

para se manifestação quanto à qualificação econômica da empresa melhor
classificada no pregão eletrônico nº 16/2021, licitante Neo Consultoria e
Administração de Benefícios Eireli.

A análise desta Seção, quanto aos requisitos habilitatórios acima
delineados, tomaram por base o balanço patrimonial apresentado pela
empresa no evento 0911116, bem como as disposições da IN nº 2004, de 18-01-
2021, da RFB (0911120).

Quanto ao item 9.10.4, letra "a", os indicadores de Liquidez
Geral, Corrente e Solvência Geral foram colculados, respectivamente, em 1,76,
1,78 e 1,78, satisfazendo as exigências editalícias, que fixou como parâmetros
para tais indicadores  valor superior a 1.;

Quanto à exigência da Patrimônio Líquido Mínimo, o valor
apresentado pela empresa em seu balanço, da ordem de R$ 4.023.539,87 ,
atende satisfatoriamente às exigências do edital, em especial no irem 9.10.4,
letra "b", que o fixou em 10% do valor estimado da contratação, sendo
equivalente, portanto, a  R$ 10.034,80.

Julgando ter atandido por Vossa Senhoria, retornamo-lhes  os
autos, para continuidade do feito.

Atenciosamente.
.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 01/07/2021, às 15:32, 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
0911355 e o código CRC 525601B7.
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��������_2ishìh̀icg2@2ishish̀ìc�
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CORREIOS

APÊNDICE – A

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

RELAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS, QUANTIDADE DE VEÍCULOS E REDE CREDENCIADA

Endereço da Unidade Operacional Quan%dade de veículos Rede Credenciada

Tipo Unidade Operacional Município UF Motos

Leves

Pesados a b c d e f g h i j k l m n o pGasolina/
Álcool/GNV

Diesel

A CDD ARACRUZ ARACRUZ ES 21 6 0 0   3   3   2   1   1   2   1

A CDD CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES 32 10 1 0   3   3   1   1   1   1   1

A CDD CARAPINA SERRA ES 50 14 8 0   5   5   2   3   3   3   3   3   1

A CDD COLATINA COLATINA ES 33 12 0 0   3   3   2   1   1   2   1

A CDD GUARAPARI GUARAPARI ES 23 5 2 0   2   2   2   1   1   2   1

A CDD LINHARES LINHARES ES 28 6 2 0   3   3   2   1   1   2   1

A CDD SANTA MÔNICA VILA VELHA ES 38 9 17 0   3   3   2   5   3   3   3   3

A CDD SÃO MATEUS SÃO MATEUS ES 17 4 2 0   2   2   1   1   1   1   1

A CEE VITÓRIA VITÓRIA ES 39 34 14 0   3   3   2   3   3   3   3   3

A CTO VITÓRIA VIANA ES 60 20 44 14   4   5   4   3   2   2   5   3   3   3   5   2   1   1   1

A UD BARRA DE SÃO FRANCISCO BARRA DE SÃO FRANCISCO ES 5 2 0 0   2   2   1   1   1   1   1

A UD BARRA DO ITAPEMIRIM MARATAÍZES ES 15 4 0 0   2   2   1   1   1   1   1

A UD CASTELO CASTELO ES 2 1 0 0   1   1   1   1   1   1   1

A UD NOVA VENÉCIA NOVA VENÉCIA ES 7 3 0 0   2   2   1   1   1   1   1

A UD SÃO GABRIEL DA PALHA SÃO GABRIEL DA PALHA ES 6 2 0 0   2   2   1   1   1   1   1

B AC AFONSO CLÁUDIO AFONSO CLÁUDIO ES 2 1 0 0   2   2   2   2   2   2   2

B AC ECOPORANGA ECOPORANGA ES 2 1 0 0   2   2   2   2   2   2   2

B AC GUAÇUÍ GUAÇUÍ ES 2 2 0 0   2   2   2   2   2   2   2

B AC IÚNA IÚNA ES 6 1 0 0   2   2   2   2   2   2   2

B AC MARECHAL FLORIANO MARECHAL FLORIANO ES 5 1 0 0   2   2   2   2   2   2   2

B AC MUQUI MUQUI ES 4 0 0 0   2   2   2   2   2   2

B AC PEDRO CANÁRIO PEDRO CANÁRIO ES 4 1 0 0   2   2   2   2   2   2   2

B AC SANTA MARIA DE JETIBÁ SANTA MARIA DE JETIBÁ ES 3 1 0 0   2   2   2   2   2   2   2

B AC SANTA TERESA SANTA TERESA ES 3 1 0 0   2   2   2   2   2   2   2

B AC VENDA NOVA DO IMIGRANTE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ES 6 1 0 0   4   2   2   2   2   2   2

a.  Mecânica  Geral  –  Motocicletas  (mecânica  e
elétrica)

g.    Montagem de Pneus,  Cambagem, Alinhamento
de Direção e Balanceamento de Rodas.

m.    Reparos em Carrocerias e Baús de Veículos Pesados

b. Mecânica Geral – Leves (mecânica e elétrica) h.   Peças, Partes, Componentes e Acessórios.
n.     Reparo de Sistema de Roletes PneumáIcos de Piso de
Baú Veículos Pesados

c. Mecânica Geral – Pesados (mecânica e elétrica) i.    Serviço Elétrico e de Baterias
o.      Reparo de Plataforma Elevatória de Carga de Veículos
Pesados

d. Lanternagem e Pintura – Leves j.    Serviço de Lavagem de Veículos
p.      Capotaria/Tapeçaria/Estofaria  (reparo  de estofamento,
volante, forração interna)

e. Lanternagem e Pintura – Pesados k.   Serviço de Borracharia

f. Manutenção Leve/Serviço Expresso l.    Serviço de Reboque/Guincho

Classificação da frota de veículos dos Correios :

Motocicleta: motocicleta com baú de carga;

Veículo leve: veículo com até 1.550 kg de carga úIl;

Veículo pesado: veículo com carga úIl maior que 1.550 kg.

IDENTIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Elaborado por: Raimundo França Junior - CTO VITÓRIA/ES - Matrícula 8.278.043-9.

Aprovado por: Antenor Olivieri Caixeta - GEOPE/ES - Matrícula 8.278.001-3.

Documento assinado eletronicamente por Raimundo Franca Junior, Gerente Centro Transp Oper TP III, em 27/08/2018, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Antenor Olivieri Caixeta, Gerente, em 27/08/2018, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenIcidade deste documento pode ser conferida no site hWps://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2786209 e o código CRC 0C2EDCB9.

CTR_Manutenção_Veículos_Apêndice_A_(P)_3.0 NJ/GCOR-DEJUR-1850455/2018

Referência: Processo nº 53181.003275/2018-18 SEI nº 2786209

Criado por 82796319, versão 2 por 82796319 em 27/08/2018 14:17:33.
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CORREIOS

APÊNDICE - D

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

RELAÇÃO DAS PEÇAS MAIS UTILIZADAS POR MARCA/MODELO

(Es�ma�va Anual por Marca/Modelo de Veículo)

MARCA/MODELO: AGRALE/8500 - 3/4

Item Descrição Quan�dade

1 AMORTECEDOR 15

2 BATERIA 90 AH 3

3 CILINDRO MESTRE/EMBREAGEM 3

4 CINEMATICO RODOAR 12

5 COLAR DE EMBREAGEM 3

6 COMUTADOR IGNIÇÃO 3

7 CONE ROLAMENTO CONTRA EIXO 2

8 CONE ROLAMENTO DIANTEIRO 3

9 CONE ROLAMENTO EIXO PILOTO 3

10 CONECTORES RODOAR 12

11 CONJUNTO SINCRONIZADO 6

12 CONTRA PINO MANG EIXO 6

13 CUBO COLAR EMBREAGEM 3

14 DISCO DE EMBREAGEM 3

15 ENGRENAGENS MARCHA 19

16 FILTRO DE AR 6

17 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 6

18 FILTRO DE ÓLEO 6

19 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 6

20 GRAMPOS DE MOLAS 10

21 JG SAPATA FREIO 12

22 JOGO LONAS FREIO DIANTEIRA 12

23 JUNTA CARTER 6

24 LONA FREIO TRASEIRA 12

25 MAÇANETA PORTA INTERNA 6

26 MANETE DE FREIO 3

27 MANGOTE DIREÇÃO HIDRÁULICA 6

28 MANGOTE RAMPA 3

29 MANGUEIRA AZUL RODOAR (EM METRO) 15

30 MANGUEIRA TURBINA 3

31 MOLA SAPATA 12

32 PALHETA LIMPADOR PARABRISA 6

33 PLATÔ EMBREAGEM 3

34 RELE SETA 3

35 RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR 3

36 RETENTOR CAIXA 2

37 RETENTOR MOTOR TRASEIRO 6

38 RETROVISOR 3

39 ROLAMEN TRASEIRO 6

40 ROLAMENTO DIANT 6

41 ROLAMENTOS 19

42 TAMBOR FREIO 12

43 VÁLVULA CINEMATICO 12

MARCA/MODELO: MERCEDES BENZ/1720 - TRUCADO

Item Descrição Quan�dade

1 AMORTECEDOR DA CABINE 3

2 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1

3 AMORTECEDOR TRAS DIR 1

4 AMORTECEDOR TRAS ESQ 1

5 ARO DE RODA DE AÇO 1

6 BARRA DE DIREÇÃO 1

7 BATERIA 90 AH 1

8 BOMBA DE ÁGUA 1

9 BOMBA DE ÓLEO 1

10 BOMBA INJETORA 1

11 BRAÇO PITMAN DA DIREÇÃO 1

12 CAIXA SATÉLITE COMPLETA 1

13 CALOTA DO CUBO 1

14 CARCAÇA DO DIFERENCIAL TRAS 1

15 CARCAÇA DO EIXO TRASEIRO 1

16 CILINDRO DE FREIO DA RODA 4

17 CILINDRO DE FREIO TRAS DIR 4

18 COMPRESSOR DE AR 1

19 COROA E PINHÃO 1

20 CORREIA ALTERNADOR 2

21 CORREIA BOMBA DE ÁGUA 1

22 CORREIA DA BOMBA DE ÁGUA3996 1

23 COXIM DO RADIADOR 2

24 CUBO DA RODA DIANT 1

25 CUBO DA RODA TRAS 4

26 DISCO DE EMBREAGEM 1

27 DISCO EMBREAGEM 1

28 ELEMENTO DO FILTRO 1

29 ESPELHO RETROVISOR DIREITO 1

30 FAROL DIREITO 1

31 FAROL ESQUERDO 1
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32 FEIXE DE MOLAS TRASEIRO 1

33 FILTRO DE AR 1

34 FLANGE DO EIXO TRASEIRO 1

35 GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANT 1

36 GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS 1

37 HÉLICE DA VENTOINHA 1

38 JOGO JUNTA CABEÇOTES 1

39 LÂMPADA DA LANTERNA 6

40 LÂMPADA DO FAROL 4

41 LÂMPADA DO FAROL BAIXO 4

42 MANGA DE EIXO DIANTEIRA DIR 1

43 MANGUEIRA INF DO RADIADOR 1

44 MANGUEIRA SUP DO RADIADOR 1

45 MOTOR DE PARTIDA 1

46 MOTOR DO LIMPADOR DIANT 1

47 PALHETA DO LIMPADOR 4

48 PLATÔ DA EMBREAGEM 1

49 PLATÔ EMBREAGEM 1

50 POLIA DA BOMBA DE ÁGUA 1

51 RADIADOR 1

52 RETENTOR CUBO TRAS 4

53 RETENTOR DO CUBO DIANT 6

54 ROLAMENTO CUBO 1

55 ROLAMENTO DA CORREIA 1

56 ROLAMENTO DA RODA 4

57 ROLAMENTO EMBREAGEM 1

58 SUPORTE DA LANTERNA TRAS 2

59 SUPORTE DO ALTERNADOR 1

60 SUPORTE DO RADIADOR 1

61 TAMPA DO CUBO DIANT 6

62 TENSIONADOR DA CORREIA 1

63 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR 1

64 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ 1

MARCA/MODELO: FIAT/DOBLO

Item Descrição Quan�dade

1 ACIONADOR DA TRAVA ELÉTRICA PORTINHOLA 7

2 ACIONAMENTO INTERNO DA PORTA CORREDIÇA 9

3 ALAVANCA DA FECHADURA DA TAMPA TRAS DIR 9

4 ALTERNADOR bosch 110a 12

5 AMORTECEDOR DIANT 61

6 AMORTECEDOR TRAS 58

7 ARO DE RODA DE AÇO (aro 14" preta) 14

8 ÁRVORE DA HOMOCINÉTICA 61

9 BARRA ESTABILIZADORA TRAS 22

10 BATERIA 70 AH 62

11 BOIA DO TANQUE 19

12 BOMBA DA DIREÇÃO HIDR 7

13 BOMBA DE ÁGUA 7

14 BOMBA DE COMBUSTÍVEL 12

15 BOMBA DE ÓLEO 7

16 BRAÇO DO LIMPADOR DO PARABRISA 19

17 BUCHA (fixação do retrovisor) 7

18 BUCHA DA SUSPENSÃO TRAS 22

19 BUJÃO DO CÁRTER 14

20 BUZINA 9

21 CABEÇOTE (c/válvulas) 2

22 CABO DA FECHADURA DO CAPÔ 61

23 CABO DO FREIO DE MÃO 14

24 CAPÔ 5

25 CÁRTER 14

26 CILINDRO DE FREIO TRAS 18

27 CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM 7

28 CILINDRO MESTRE 9

29 CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM 7

30 COBERTURA DO COLETOR DE ESCAPE 14

31 COBERTURA INTERNA DO ESPELHO RETROVISOR LD 7

32 COBERTURA INTERNA DO ESPELHO RETROVISOR LE 7

33 COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 61

34 COLAR DA EMBREAGEM 9

35 COLETOR DE ADMISSÃO 9

36 COMANDO DA BUZINA 7

37 COMANDO DE SETA (c/limpador do vidro tras) 7

38 COMPRESSOR DO AR COND (mitsubishi) 5

39 CONDENSADOR DO AR COND 5

40 CONJUNTO DA EMBREAGEM sem rolamento (luk) 14

41 CORREIA DA BOMBA DA DIR HIDR 61

42 CORREIA DENTADA 61

43 CORREIA DO ALTERNADOR (c/ar condicionado) 61

44 COXIM DO MOTOR (frontal) 9

45 COXIM DO MOTOR (lateral) 9

46 COXIM SUP DO RADIADOR 7

47 CUBO DA RODA DIANT 16

48 CUBO DA RODA TRAS 14

49 DEFLETOR/CONVERGEDOR 7

50 DISCO DE EMBREAGEM (luk) 22

51 DISCO DE FREIO 61

52 DOBRADIÇA DO CAPÔ 14

53 DOBRADIÇA SUP DA PORTA TRAS DIR 7

54 DOBRADIÇA SUP DA PORTA TRAS ESQ 7

55 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM 5

56 FAROL DIREITO (cromado) 12

57 FAROL ESQUERDO (cromado) 12

58 FECHADURA DA PORTA DIANT DIR c/trava elétrica 7

59 FECHADURA DA PORTA DIANT ESQ (c/trava elétrica) 7

60 FECHADURA DA PORTA LATERAL DIR 7

61 FECHADURA DA PORTA LATERAL ESQ 7

62 FECHADURA DA PORTA TRAS DIR 16

63 FECHADURA DA PORTA TRAS ESQ 16

64 FILTRO DE AR 123
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65 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 123

66 FILTRO DE ÓLEO 123

67 FILTRO DO AR CONDICIONADO 61

68 FREIO TRASEIRO COMPLETO LD 7

69 GRAMPO DO FRISO da porta diant. ld/le 7

70 GUARNIÇÃO DA PORTA DIANT DIR 7

71 GUARNIÇÃO DO ESPELHO DIREITO 7

72 GUARNIÇÃO DO ESPELHO ESQUERDO 2

73 JG PALHETAS 4

74 JOGO DE COIFAS DO SEMI-EIXO DIANTEIRO DIR 61

75 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR 34

76 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 78

77 JOGO DE SAPATAS 61

78 JUNTA DA BOMBA DE ÁGUA 61

79 JUNTA DA BOMBA DE ÓLEO 61

80 JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE 61

81 JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE 34

82 LÂMPADA 1 PÓLO (p21w) luz de ré 61

83 LÂMPADA 2 PÓLOS (p21/5w) luz de freio 61

84 LÂMPADA DA LANTERNA (p21w) 61

85 LÂMPADA DO BRAKE LIGHT 61

86 LÂMPADA DO FAROL (h7 55w) 22

87 LÂMPADA DO FAROL BAIXO (h1 55w) 22

88 LÂMPADA DO PISCA (py21w - laranja) 22

89 LÂMPADA DO PISCA (py21w) 61

90 LANTERNA DA PLACA (c/lâmpada) 61

91 LANTERNA DE TETO INTERNA 9

92 LANTERNA TRASEIRA DIR 12

93 LANTERNA TRASEIRA ESQ 12

94 LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA 9

95 LONA DE FREIO 123

96 MAÇANETA DA PORTA DIANT DIR 7

97 MAÇANETA DA PORTA DIANT ESQ 7

98 MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA 7

99 MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA 7

100 MANGUEIRA DO CONDENSADOR 12

101 MANGUEIRA INF DO RADIADOR 12

102 MANGUEIRA SUP DO CONDENSADOR 12

103 MANGUEIRA SUP DO RADIADOR 12

104 MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANT DIR (manual) 5

105 MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANT ESQ (manual) 5

106 MOLA DA SUSPENSÃO DIANT 9

107 MOLDURA DO FAROL DIR (primer) 9

108 MOLDURA DO FAROL ESQ (primer) 9

109 MOTOR DE PARTIDA (bosch) 12

110 MOTOR DO LIMPADOR DIANT (c/eixo) 9

111 PARABRISA (verde) 7

112 PARACHOQUE DIANTEIRO INTERNO 10

113 PARACHOQUE TRAS OU CAPA (preto) 7

114 PARACHOQUE TRASEIRO INTERNO 7

115 PARAFUSO DA RODA 68

116 PINÇA DE FREIO DIANT 18

117 PIVO 61

118 PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE 19

119 POLIA DO COMANDO DE VÁLVULAS (engrenagem) 9

120 POLIA DO VIRABREQUIM (com dir hidr e ar cond) 9

121 POLIA TENSORA DA CORREIA DENTADA (opc) 9

122 PRATO DO TAMBOR DE FREIO 14

123 RADIADOR 9

124 REPAROS DO CILINDRO MESTRE 9

125 ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR (inf c/ar 46

126 ROLAMENTO DA RODA DIANT 9

127 SERVO-FREIO 7

128 SILENCIOSO 46

129 SOQUETE DO PISCA ld/le 22

130 SOQUETE LANTERNA DIANT 61

131 SUPORTE DA BATERIA 7

132 SUPORTE DE FIXAÇÃO DO SILENCIOSO 9

133 TAMBOR DE FREIO 14

134 TAMPA DO RESERVATÓRIO 12

135 TIRANTE ARRASTE PORTA 61

136 TRAMBULADOR DO CÂMBIO (c/manopla e guarda pó) 5

137 TUBO DO FREIO TRAS 14

138 VÁLVULA TERMOSTÁTICA 9

139 VARETA DE APOIO DO CAPÔ 7

140 VENTOINHA 7

MARCA/MODELO: FIAT/DUCATO CARGO

Item Descrição Quan�dade

1 ACUMULADOR DO CONDENSADOR 24

2 ALTERNADOR bosch 150a 15

3 AMORTECEDOR DIANT DIR 48

4 AMORTECEDOR DIANT ESQ 48

5 AMORTECEDOR TRAS DIR 48

6 AMORTECEDOR TRAS ESQ 48

7 APOIO DE CABEÇA DO BANCO DIANT cinza 24

8 ARO DE RODA DE AÇO 15" 48

9 BATERIA 70 AH 49

10 BATENTE DA SUSP TRAS 24

11 BATENTE DA TAMPA TRAS LADO ESQ 24

12 BATENTE DIR DA FECHADURA TAMPA TRAS 24

13 BATENTE ESQ DA FECHADURA TAMPA TRAS 24

14 BOIA DO TANQUE 24

15 BOMBA DA DIREÇÃO HIDR 15

16 BOMBA DE ÁGUA 15

17 BOMBA DE COMBUSTÍVEL (c/bóia) 24

18 BOMBA DE ÓLEO 19

19 BOMBA DO LIMPADOR DO PARABRISA 24

20 BOMBA HIDRÁULICA DO FREIO 16

21 BRAÇO DO LIMPADOR DO PARABRISA 24
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22 BRAKE LIGHT 24

23 BUCHA DA SUSPENSÃO TRAS (anterior) feixe de molas 24

24 BUCHA DA SUSPENSÃO TRAS (posterior) feixe de molas 24

25 BUJÃO DO CÁRTER 24

26 BUZINA tom alto 15

27 CABO DO FREIO DE MÃO anterior 24

28 CABO DO FREIO DE MÃO direto alavanca 24

29 CAIXA DA SOLEIRA DIR 24

30 CAIXA DE RODA DIANT DIR 24

31 CAIXA DE RODA DIANT ESQ 24

32 CÁRTER (c/bujão) 24

33 CILINDRO DA TAMPA TRASEIRA 24

34 CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM 24

35 CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM 24

36 COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO 95

37 COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 48

38 COIFA DO TRAMBULADOR 24

39 COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO DIR (ref.) 24

40 COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO ESQ (ref.) 24

41 COLAR DA EMBREAGEM 24

42 COLETOR DE ADMISSÃO 24

43 COLETOR DE ESCAPE 24

44 COMANDO DA BUZINA a par�r de 2009 24

45 COMANDO DO VOLANTE 24

46 CONDENSADOR DO AR COND s/filtro 24

47 CONJUNTO DA EMBREAGEM c/rolamento 24

48 CONTATO DO AIR BAG 24

49 CORREIA DENTADA 24

50 CORREIA DO ALTERNADOR 48

51 CORREIA DO COMPRESSOR DO AR COND 48

52 COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS LD 24

53 COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS LE 24

54 COXIM INF DO RADIADOR 24

55 CUBO DA RODA DIANT DIR 48

56 CUBO DA RODA DIANT ESQ 48

57 CUBO DA RODA TRAS DIR 24

58 CUBO DA RODA TRAS ESQ 24

59 DISCO DE EMBREAGEM 48

60 DISCO DE FREIO DIANT DIR 280mm/ven�lado 48

61 DISCO DE FREIO DIANT ESQ 280mm/ven�lado 48

62 DISCO DE FREIO TRAS DIR (280mm) 24

63 DISCO DE FREIO TRAS ESQ (280mm) 48

64 DOBRADIÇA DO CAPÔ LD c/batente 24

65 DOBRADIÇA DO CAPÔ LE c/batente 24

66 DOBRADIÇA INF DA PORTA DIANT ESQ 48

67 DOBRADIÇA INF DA PORTA TRAS DIR 24

68 DOBRADIÇA INF DA PORTA TRAS DIR c/abertura total 24

69 DOBRADIÇA INF DA PORTA TRAS ESQ 24

70 DOBRADIÇA SUP DA PORTA DIANT DIR 48

71 DOBRADIÇA SUP DA PORTA DIANT ESQ 48

72 DUTO DO FILTRO DE AR 24

73 EIXO DO LIMPADOR DIANT c/motor 24

74 ELEMENTO DO FILTRO DE AR 95

75 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL 24

76 ESPELHO RETROVISOR DIREITO 15

77 ESPELHO RETROVISOR DIREITO elétrico 15

78 ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO 15

79 ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO elétrico 15

80 FAROL DIREITO (completo) 24

81 FAROL ESQUERDO (completo) 24

82 FECHADURA DA PORTA DIANT DIR c/trava elétrica 48

83 FECHADURA DA PORTA DIANT ESQ 48

84 FECHADURA DA PORTA LATERAL 48

85 FECHADURA DA PORTA TRAS DIR 24

86 FECHADURA DA PORTA TRAS DIR c/trava elétrica 24

87 FECHADURA DO CAPÔ 24

88 FILTRO DE AR 95

89 FILTRO DE ÓLEO 95

90 INTERCOOLER 24

91 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT 95

92 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRAS 48

93 LÂMPADA 1 PÓLO 21w (laranja) 24

94 LÂMPADA 2 PÓLOS (21/4w) 24

95 LÂMPADA DA LANTERNA (p21w) 24

96 LÂMPADA DA LANTERNA DA PLACA (5w incolor) 24

97 LÂMPADA DO FAROL BAIXO 5w incolor 48

98 LÂMPADA DO FAROL DE MILHA (neblina) 48

99 LÂMPADA DO FAROL h1 55w 48

100 LÂMPADA DO FAROL h7 55w 48

101 LÂMPADA DO PISCA (py21w laranja) 48

102 LÂMPADA PEQUENA 1 PÓLO (brake light) p21w 24

103 LANTERNA DA PLACA 24

104 LANTERNA TRASEIRA DIR 24

105 LATERAL DIANT INTERNA DIR 24

106 LATERAL DIANT INTERNA ESQ 24

107 LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA 48

108 MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA 48

109 MAÇANETA DA PORTA TRAS DIR 24

110 MAÇANETA DA PORTA TRAS ESQ 24

111 MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA 24

112 MAÇANETA EXTERNA PORTA CENTRAL 48

113 MAÇANETA INTERNA PORTA CENTRAL 24

114 MAÇANETA INTERNA PORTA DIANT DIR 24

115 MAÇANETA INTERNA PORTA DIANT ESQ 24

116 MANGUEIRA DO RADIADOR ao reservatório 24

117 MANGUEIRA INF DO RADIADOR 24

118 MANGUEIRA SUP DO RADIADOR 24

119 MANGUEIRA SUP DO RADIADOR LD inter cooler 24

120 MANGUEIRA SUP DO RADIADOR LE intercooler 24

121 MANOPLA DO CÂMBIO 48

122 MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANT DIR 24

123 MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANT ESQ 24

124 MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANT ESQ elétrico 24
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125 MÓDULO DE CONTROLE DO VENTILADOR (caixa de 24

126 MOLA DA SUSPENSÃO DIANT 24

127 MOTOR DE PARTIDA bosch 15

128 PAINEL TRASEIRO DA CABINE (chapa) 24

129 PALHETA DO LIMPADOR 48

130 PARABRISA verde 24

131 PARACHOQUE DIANT OU CAPA 24

132 PARACHOQUE DIANTEIRO INTERNO 24

133 PARAFUSO DA RODA 49

134 PARAFUSO DO CUBO DA RODA DIANT m8x16 24

135 PARALAMA DIANT DIR c/reforço 24

136 PARALAMA DIANT ESQ c/reforço 24

137 PINÇA DE FREIO DIANT DIR 24

138 PINÇA DE FREIO DIANT ESQ 24

139 PINÇA DE FREIO TRAS DIR 24

140 PINÇA DE FREIO TRAS ESQ 24

141 PINO DAS DOBRADIÇAS 24

142 PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIR 24

143 PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE ESQ 24

144 POLIA DO COMANDO DE VÁLVULAS 24

145 POLIA DO VIRABREQUIM 24

146 POLIA DO VIRABREQUIM c/ar cond 24

147 PORCA DA PONTA DE EIXO TRAS 24

148 PORTA DIANT DIR c/dobradiça 24

149 PORTA DIANT ESQ c/dobradiça 24

150 PORTA LATERAL 24

151 PROTETOR DO CÁRTER 48

152 RADIADOR 24

153 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO 24

154 REPARO DO FREIO DIANT 24

155 REPARO DO FREIO TRAS 24

156 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO PARABRISA c/bomba 24

157 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR 24

158 RESERVATÓRIO DE ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA 24

159 RESERVATÓRIO DO CILINDRO MESTRE 24

160 ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA 24

161 ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA inferior 24

162 ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA superior 24

163 ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR 24

164 ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQ 24

165 ROLAMENTO DO SEMI-EIXO (ref.) 24

166 SERVO-FREIO 24

167 SILENCIOSO 24

168 SUPORTE DA BATERIA 24

169 SUPORTE DO ACUMULADOR 24

170 SUPORTE DO FAROL DIR (kit fixação) 48

171 SUPORTE DO FAROL ESQ (kit fixação) 48

172 SUPORTE DO PARACHOQUE TRAS LD (ref.) 24

173 SUPORTE DO PARACHOQUE TRAS LE (ref.) 24

174 SUPORTE DO RADIADOR 24

175 TAMPA DO RESERVATÓRIO 24

176 TAMPA DO RESERVATÓRIO CILINDRO MESTRE 24

177 TRAMBULADOR DO CÂMBIO c/coifa 24

178 TRAVESSA DE APOIO DO RADIADOR 15

179 TRILHO GUIA POST DO VIDRO PORTA DIANT DIR 24

180 TRILHO GUIA POST DO VIDRO PORTA DIANT ESQ 24

181 TUBO DE ESCAPE intermediário 24

182 VARETA DE APOIO DO CAPÔ 24

183 VIDRO DA PORTA DIANT DIR 24

184 VIDRO DA PORTA DIANT ESQ 24

185 VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR DIR 24

186 VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQ 24

MARCA/MODELO: FIAT/DUCATO MAXICARGO

Item Descrição Quan�dade

1 ACUMULADOR DO CONDENSADOR 10

2 ALTERNADOR bosch 150a 10

3 AMORTECEDOR DIANT DIR 18

4 AMORTECEDOR DIANT ESQ 18

5 AMORTECEDOR TRAS DIR 18

6 AMORTECEDOR TRAS ESQ 18

7 APOIO DE CABEÇA DO BANCO DIANT cinza 10

8 ARO DE RODA DE AÇO 15" 6

9 BATERIA 70 AH 16

10 BATENTE DA SUSP TRAS 10

11 BATENTE DA TAMPA TRAS LADO ESQ 10

12 BATENTE DIR DA FECHADURA TAMPA TRAS 10

13 BATENTE ESQ DA FECHADURA TAMPA TRAS 10

14 BOIA DO TANQUE 10

15 BOMBA DA DIREÇÃO HIDR 10

16 BOMBA DE ÁGUA 10

17 BOMBA DE COMBUSTÍVEL (c/bóia) 10

18 BOMBA DE ÓLEO 10

19 BOMBA DO LIMPADOR DO PARABRISA 10

20 BOMBA HIDRÁULICA DO FREIO 10

21 BOMBA INJETORA 10

22 BRAÇO DO LIMPADOR DO PARABRISA 10

23 BRAKE LIGHT 10

24 BUCHA DA SUSPENSÃO TRAS (anterior) feixe de molas 10

25 BUCHA DA SUSPENSÃO TRAS (posterior) feixe de molas 10

26 BUJÃO DO CÁRTER 10

27 BUZINA tom alto 10

28 CABO DO FREIO DE MÃO anterior 10

29 CABO DO FREIO DE MÃO direto alavanca 10

30 CAIXA DA SOLEIRA DIR 10

31 CAIXA DE RODA DIANT DIR 10

32 CAIXA DE RODA DIANT ESQ 10

33 CAIXA DO BANCO DIANT LD (banco individual) 10

34 CAIXA DO BANCO DIANT LE 10

35 CÁRTER (c/bujão) 10
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36 CILINDRO DA TAMPA TRASEIRA 10

37 CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM 10

38 CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM 10

39 COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO 37

40 COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 18

41 COIFA DO TRAMBULADOR 10

42 COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO DIR (ref.) 10

43 COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO ESQ (ref.) 10

44 COLAR DA EMBREAGEM 10

45 COLETOR DE ADMISSÃO 10

46 COLETOR DE ESCAPE 10

47 COMANDO DA BUZINA a par�r de 2009 10

48 COMANDO DO VOLANTE 10

49 CONDENSADOR DO AR COND s/filtro 10

50 CONJUNTO DA EMBREAGEM c/rolamento 10

51 CONTATO DO AIR BAG 10

52 CORREIA DENTADA 10

53 CORREIA DO ALTERNADOR comp.=1076mm 18

54 CORREIA DO COMPRESSOR DO AR COND 18

55 COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS LD 10

56 COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS LE 10

57 COXIM INF DO RADIADOR 10

58 CUBO DA RODA DIANT DIR 18

59 CUBO DA RODA DIANT ESQ 18

60 CUBO DA RODA TRAS DIR 10

61 CUBO DA RODA TRAS ESQ 10

62 DISCO DE EMBREAGEM 18

63 DISCO DE FREIO DIANT DIR 18

64 DISCO DE FREIO DIANT ESQ 18

65 DISCO DE FREIO TRAS DIR 10

66 DISCO DE FREIO TRAS ESQ 18

67 DOBRADIÇA DO CAPÔ LD c/batente 10

68 DOBRADIÇA DO CAPÔ LE c/batente 10

69 DOBRADIÇA INF DA PORTA DIANT ESQ 18

70 DOBRADIÇA INF DA PORTA TRAS DIR 10

71 DOBRADIÇA INF DA PORTA TRAS DIR c/abertura total 10

72 DOBRADIÇA INF DA PORTA TRAS ESQ 10

73 DOBRADIÇA SUP DA PORTA DIANT DIR 18

74 DOBRADIÇA SUP DA PORTA DIANT ESQ 18

75 DOBRADIÇA SUP DA PORTA TRAS DIR 10

76 DOBRADIÇA SUP DA PORTA TRAS ESQ 10

77 DUTO DO FILTRO DE AR 10

78 EIXO DO LIMPADOR DIANT c/motor 10

79 ELEMENTO DO FILTRO DE AR 37

80 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL 10

81 ENGRENAGEM DA BOMBA INJETORA 18

82 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM 18

83 ESPELHO RETROVISOR DIREITO 10

84 ESPELHO RETROVISOR DIREITO elétrico 10

85 ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO 10

86 ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO elétrico 10

87 FAROL DIREITO (completo) 10

88 FAROL ESQUERDO (completo) 10

89 FECHADURA DA PORTA DIANT DIR c/trava elétrica 18

90 FECHADURA DA PORTA DIANT ESQ 18

91 FECHADURA DA PORTA LATERAL 18

92 FECHADURA DA PORTA TRAS DIR 10

93 FECHADURA DA PORTA TRAS DIR c/trava elétrica 10

94 FECHADURA DA PORTA TRAS ESQ (teto baixo) 10

95 FECHADURA DO CAPÔ 10

96 FILTRO DE AR 37

97 FILTRO DE ÓLEO 37

98 INTERCOOLER 10

99 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT 37

100 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRAS 18

101 LÂMPADA 1 PÓLO 21w (laranja) 10

102 LÂMPADA 2 PÓLOS (21/4w) 10

103 LÂMPADA DA LANTERNA (p21w) 10

104 LÂMPADA DA LANTERNA DA PLACA (5w incolor) 10

105 LÂMPADA DO FAROL BAIXO 5w incolor 18

106 LÂMPADA DO FAROL DE MILHA (neblina) 18

107 LÂMPADA DO FAROL h1 55w 18

108 LÂMPADA DO FAROL h7 55w 18

109 LÂMPADA DO PISCA (py21w laranja) 18

110 LÂMPADA PEQUENA 1 PÓLO (brake light) p21w 10

111 LANTERNA DA PLACA 10

112 LANTERNA TRASEIRA DIR 10

113 LATERAL DIANT INTERNA DIR 10

114 LATERAL DIANT INTERNA ESQ 10

115 LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA 18

116 MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA 18

117 MAÇANETA DA PORTA TRAS DIR 10

118 MAÇANETA DA PORTA TRAS ESQ 10

119 MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA 10

120 MAÇANETA EXTERNA PORTA CENTRAL 18

121 MAÇANETA INTERNA PORTA CENTRAL cinza 10

122 MAÇANETA INTERNA PORTA DIANT DIR 10

123 MAÇANETA INTERNA PORTA DIANT ESQ 10

124 MANGUEIRA DO RADIADOR ao reservatório 10

125 MANGUEIRA INF DO RADIADOR 10

126 MANGUEIRA SUP DO RADIADOR 10

127 MANGUEIRA SUP DO RADIADOR LD inter cooler 10

128 MANGUEIRA SUP DO RADIADOR LE intercooler 10

129 MANIVELA DO VIDRO DA PORTA DIANT 10

130 MANOPLA DO CÂMBIO 18

131 MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANT DIR 10

132 MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANT ESQ 10

133 MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANT ESQ elétrico 10

134 MÓDULO DE CONTROLE DO VENTILADOR (caixa de 10

135 MOLA DA SUSPENSÃO DIANT 10

136 MOTOR DE PARTIDA bosch 10

137 PALHETA DO LIMPADOR 18

138 PARABRISA verde 10
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139 PARACHOQUE DIANT OU CAPA 10

140 PARACHOQUE DIANTEIRO INTERNO 10

141 PARACHOQUE TRAS OU CAPA c/suporte 10

142 PARAFUSO DA GRADE dianteira 55

143 PARAFUSO DA RODA 139

144 PARAFUSO DO CUBO DA RODA DIANT m8x16 10

145 PARALAMA DIANT DIR c/reforço 10

146 PARALAMA DIANT ESQ c/reforço 10

147 PINÇA DE FREIO DIANT DIR 10

148 PINÇA DE FREIO DIANT ESQ 10

149 PINÇA DE FREIO TRAS DIR 10

150 PINÇA DE FREIO TRAS ESQ 10

151 PINO DAS DOBRADIÇAS 10

152 PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIR 10

153 PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE ESQ 10

154 POLIA DO COMANDO DE VÁLVULAS 10

155 POLIA DO VIRABREQUIM 10

156 POLIA DO VIRABREQUIM c/ar cond 10

157 PONTEIRA TRASEIRA ESQ c/abertura total da tampa tras 10

158 PORCA DA PONTA DE EIXO TRAS 10

159 PORTA DIANT DIR c/dobradiça 10

160 PORTA DIANT ESQ c/dobradiça 10

161 PORTA LATERAL 10

162 PROTETOR DO CÁRTER 18

163 RADIADOR 10

164 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO 10

165 REPARO DO FREIO DIANT 10

166 REPARO DO FREIO TRAS 10

167 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO PARABRISA c/bomba 10

168 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR 10

169 RESERVATÓRIO DE ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA 10

170 RESERVATÓRIO DO CILINDRO MESTRE 10

171 REVESTIMENTO DA CAIXA DE RODA DIR 10

172 REVESTIMENTO DA CAIXA DE RODA ESQ 10

173 ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA 10

174 ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA inferior 10

175 ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA superior 10

176 ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR 10

177 ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQ 10

178 ROLAMENTO DO SEMI-EIXO (ref.) 10

179 SERVO-FREIO 10

180 SILENCIOSO 10

181 SUPORTE DA BATERIA 10

182 SUPORTE DO ACUMULADOR 10

183 SUPORTE DO FAROL DIR (kit fixação) 18

184 SUPORTE DO FAROL ESQ (kit fixação) 18

185 SUPORTE DO PARACHOQUE TRAS LD (ref.) 10

186 SUPORTE DO PARACHOQUE TRAS LE (ref.) 10

187 SUPORTE DO RADIADOR 10

188 TAMPA DO RESERVATÓRIO 10

189 TAMPA DO RESERVATÓRIO CILINDRO MESTRE 10

190 TRAMBULADOR DO CÂMBIO c/coifa 10

191 TRAVESSA DE APOIO DO RADIADOR 10

192 TRILHO GUIA POST DO VIDRO PORTA DIANT DIR 10

193 TRILHO GUIA POST DO VIDRO PORTA DIANT ESQ 10

194 TUBO DE ESCAPE intermediário 10

195 VARETA DE APOIO DO CAPÔ 10

196 VIDRO DA PORTA DIANT DIR 10

197 VIDRO DA PORTA DIANT ESQ 10

198 VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR DIR 10

199 VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR ESQ 10

MARCA/MODELO: FIAT/FIORINO

Item Descrição Quan�dade

1 AMORTECEDOR 41

2 ANEL BOBINA IGNIÇÃO 4

3 ANEL BOIA INJEÇÃO 1

4 ANEL CARCAÇA DA BOBINA 2

5 ANEL DESCARCA 7

6 ANEL DIANT ESCAP MOTOR 1

7 ANEL ESCAPAMENTO 3

8 ANEL VEDAÇÃO COLETOR ADM 4

9 ANEL VEDAÇÃO SUPORTE BOBINA 3

10 ART. CX DIREÇÃO 2

11 ARTICULAÇÃO AXIAL 2

12 B.ESTABIL.EXTER. 10

13 BARRA ESTABILIZADORA INTER. 2

14 BATERIA 45 AH 33

15 BENDIX ARRANQUE 29

16 BICO INJETOR MOTOR 44

17 BOBINA IGNIÇÃO 19

18 BOMBA D'ÁGUA 5

19 BORRACHA ESTAB INT 6

20 BORRACHA PARABRISA 5

21 BORRACHA PORTA 6

22 BORRACHA TRAS SILENCIOSO 10

23 BOTÃO TRANCA MALAS 2

24 BRAÇO AXIAL 10

25 BRAÇO DIREÇÃO 5

26 BRAÇO OSCILANTE L/E 5

27 BUCHA BALANÇA 10

28 BUCHA BRAÇO OSCILANTE 15

29 BUCHA ESTABABILIZADORA 19

30 BUCHA TENSOR 19

31 BUZINA 10

32 CABO ACELERADOR 10

33 CABO DE CAIXA INFERIOR 5

34 CABO DE EMBREAGEM 9

35 CABO FREIO 10

36 CABO FREIO DE MÃO 4
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37 CAIXA AR 3

38 CAIXA DE DIREÇÃO 3

39 CALÇO INFERIOR CX CAMBIO 2

40 CANO ARREFECIMENTO 2

41 CAPA TERM MACHO 4

42 CAPA TERMINAL FEMEA 7

43 CAPÔ 2

44 CATALISADOR 1

45 CHAVE SETA 3

46 CIL DE RODA 25

47 CIL MESTRE FREIO 1

48 CILINDRO CHAVE BAU 1

49 CILINDRO DE FREIO TRAS 4

50 COIFA 2

51 COIFA DA TRIZETA 1

52 COIFA JUNTA HOMOCINETICA 3

53 COIFA LC 3

54 COIFA LR 2

55 COIFA TRIZETA 1

56 COLAR EMBREAGEM 7

57 CONJ FREIO TRAS LE 1

58 CORREIA ALTERNADOR 6

59 CORREIA DENTADA 1

60 CORREIA GIR/ALT 1

61 CORREIA SINCRONIZADA 8

62 COXIM CAMBIO 7

63 COXIM ESCAPAMENTO 2

64 COXIM INF CAMBIO 1

65 COXIM LATERAL DO CAMBIO 2

66 COXIM MOTOR 11

67 COXIM SUPERIOR CAMBIO 2

68 CUBO RODA 9

69 CX. DIREÇÃO 1

70 DESCARBONIZANTE MOTOR 1

71 DESCARGA (CANO FLEXÍVEL) 1

72 DISCO DE EMBREAGEM 2

73 DISCO DE FREIO 8

74 DISCO EMBREAGEM 5

75 DOBRADIÇA 2

76 ENGRENAGEM EIXO GIRABREQUIM 1

77 ESCAPAMENTO FLEXÍVEL 1

78 ESCAPAMENTO TRASEIRO 1

79 EXTINTOR 1

80 FAROL 7

81 FECHADURA 4

82 FILTRO AR 82

83 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 19

84 FILTRO DE OLEO 29

85 FLEXIVEL ESCAPAMENTO 3

86 FLUIDO DE FREIO DOT 4 19

87 FUSIVEL LAMINA 9

88 GRADE DIANTEIRA 2

89 GUARNIÇÃO PORTA TRAS 2

90 HOMOCINETICA 16

91 INDUZIDO 3

92 INTER PLUG ELETRÔNICO 9

93 JG CABO VELA 5

94 JG JUNTA INJEÇÃO 11

95 JG PASTILHA FREIO 6

96 JG TAPETE BORGOL 6

97 JOGO ANEIS ORIGINAL BICO INJETOR 1

98 JOGO CABO VELA 4

99 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 2

100 JOGO DE SAPATA FREIO 11

101 JOGO JUNTA VALVULA 1

102 JOGO PASTILHA DE FREIO 2

103 JUNTA COLETOR DESCARGA 3

104 JUNTA MOTOR 1

105 JUNTA TAMPA VALVULA 6

106 KIT B. ESTABL. CENTRAL 2

107 KIT COIFA 1

108 KIT COMPLETO SUSPENSÃO 1

109 KIT REPARO B. ESTABILIZADOR 2

110 LÂMPADA 32

111 LANTERNA 7

112 LENTE LANTERNA 3

113 LIMITADOR PORTA 3

114 LIMITADOR PORTA LD BAÚ 1

115 LÍQUIDO DE ARREFECIMENTOS (RADIEX) 2

116 MAÇANETA EXTERNA 2

117 MAÇANETA INTERNA 2

118 MAG INF RAD 22

119 MANG. MOLA SUSPENSÃO 2

120 MANGOTE FREIO D 2

121 MOLA LIMITADOR 3

122 PALHETA LIMPADOR PARABRISA 16

123 PARABRISA 1

124 PASTILHA DE FREIO 1

125 PESTANA 4

126 PIVO DIREÇÃO 2

127 PIVO SUSPENSÃO 25

128 PLATO EMBREAGEM 7

129 POLIA MOTOR 6

130 PONTEIRA DIREÇÃO 6

131 PONTEIRA DO BRAÇO AXIAL 2

132 PONTEIRA TENSOR 6

133 PROTETOR CARTER 7

134 RADIADOR 13

135 REBITE 4

136 REGULAGEM FREIO 3

137 RELE 10

138 RETENTO POLIA 3

139 RETENTOR COMANDO 6
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140 RETENTOR GIRABREQUIM 2

141 RETENTOR VALVULA 8

142 RETROVISOR 6

143 ROLAMENTO COIFA 7

144 ROLAMENTO DA RODA TRAS 18

145 SENSOR ROTAÇÃO 4

146 SILENCIOSO 10

147 SONDA LAMBIDA 2

148 SUPORT CX MARCHAS 6

149 SUPORTE ESCOVA 2

150 SUPORTE SUP RADIADOR 2

151 TAMBOR FREIO 16

152 TAMPA OLEO MOTOR 10

153 TAMPA RADIADOR 14

154 TENCIONADOR CORR SINC 6

155 TENSIONADOR CORRENTE SINC 2

156 TENSOR CORREIA DENTADA 6

157 TERMINAL ENCAIXE FEMEA 7

158 TRAVA ROLAMENTO RODA DIANT 10

159 TRIZETA 7

160 VÁLVULA 10

161 VALVULA IGNIÇÃO 4

162 VALVULA TERMOSTATICA 11

163 VELA IGNIÇÃO 31

MARCA/MODELO: BLAZER

Item Descrição Quan�dade

1 ABRAÇADEIRA METÁLICA 2

2 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 2

3 ANEL ORIGINAL 8

4 BATENTE BALANÇA 1

5 BATENTE BALANÇA SUP 1

6 BATERIA 70 AH 2

7 BUJÃO CARTER 1

8 CATALIZADOR 1

9 DESCARBONIZANTE 1

10 ESPACADOR FEIXO MOLA 4

11 FILTRO COMBUSTÍVEL 4

12 FILTRO DE ÓLEO 4

13 FLUIDO DIREÇÃO HIDRÁULICA 1

14 ALVANCA DE CÂMBIO 1

15 INTERRUPTOR DE RE 1

16 JUNTA DESCARGA 2

17 JUNTA TBI 1

18 LÂMPADA FAROL 3

19 PASTILHA DE FREIO 2

20 PIVÔ 2

21 RETENTOR RODA 2

22 ROLAMENTO RODA 2

23 SILENCIOSO 1

24 SONDA LÂMBIDA 1

25 SOQUETE PAINEL 1

26 TUBO DESCARGA DIANT 1

27 VÁLVULA CANISTER 1

28 VEDA ESCAPAMENTO 2

29 VELA IGNIÇÃO 4

30 RETROVISOR DIREITO 2

31 RETROVISOR ESQUERDO 2

MARCA/MODELO: HONDA/CG TITAN 125 CARGO

Item Descrição Quan�dade

1 ARRUELA 3

2 BATERIA 12 AH 70

3 CABO DE VELOCIMETRO 19

4 CÂMARA DE AR 19

5 CAVALETE LATERAL 6

6 CHAIN LUB 5

7 COXIM TAMPA DE VÁLVULA 2

8 DISCO EMBREAGEM 5

9 ESPELHO 10

10 FILTRO AR 4

11 FILTRO DE ÓLEO 4

12 GUARNIÇÃO CARBURADOR 19

13 GUARNIÇÃO TAMPA DE VÁLVULA 2

14 KIT TRANMISSÃO 5

15 LÂMPADA 13

16 LONA DE FREIO 7

17 MANETE DE EMBREAGEM 100

18 MANETE DE FREIO 49

19 MOLA DESCANSO LATERAL 29

20 MOLA INTER FREIO TRAS 29

21 ÓLEO 151

22 ÓLEO PARA CORRENTE 4

23 ÓLEO SUSPENSÃO 2

24 PARAFUSO 2

25 PARAFUSO DESC. 10

26 PATIM DE FREIO 8

27 PEDAL APOIO DIANTEIRO 19

28 PLACA EMBREAGEM 4

29 REMENDO R01 VIPAL 4

30 RETROVISOR 5

31 SETA LD 10

32 VELA DE IGNIÇÃO 6

MARCA/MODELO: HONDA/NXR BROS 150
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Item Descrição Quan�dade

1 ACIONADOR C. COMANDO 10

2 ACIONADOR CORRENTE 5

3 AJUST CORRENT COMANDO 10

4 ANEL ESCAPAMENTO 3

5 ANTENA CORTA PIPA 39

6 ARO RODA 2

7 BATERIA 12 AH 31

8 BAÚ COMPLETO 2

9 BIELA 2

10 BORRACHA PEDAL PARTIDA 15

11 BUZINA 3

12 CABO ACELERADOR 13

13 CABO DE EMBREAGEM 22

14 CABO FREIO 2

15 CABO VELOCÍMETRO 18

16 CAIXA DE DIREÇÃO 16

17 CAMARA DE AR 26

18 CAPA BANCO 6

19 CARCAÇA EMBREAGEM 10

20 CAVALETE LATERAL 13

21 CDI 10

22 CHAIN LUB 27

23 CILINDRO C/ PISTÃO / ANEL 10

24 CILINDRO COMPLETO 10

25 CILINDRO INTERNO 2

26 CINTA ARO 10

27 COLETOR DE ADMISSÃO 7

28 COMIM TAMPA CABEÇOTE 16

29 CORRENTE DE COMANDO 7

30 CORRENTE TRANS. 15

31 COXIM TAMPA DE VÁLVULA 47

32 CUBO EMB+PLATÔ+DISCO 10

33 DESCANSO LATERAL 2

34 DESCARBONIZANTE 15

35 DISCO EMBREAGEM 11

36 EIXO RODA DIANTEIRA 1

37 ELEMENTO FILTRO AR 3

38 EMBREAGEM 5

39 ESPELHO 2

40 ESPELHO FREIO DIANT 1

41 ESPELHO MOD 2

42 ESPELHO RETROVISOR 1

43 ESTICADOR CORR DIR 1

44 FILTRO COMBUSTÍVEL 4

45 FILTRO DE AR 51

46 FILTRO DE ÓLEO 2

47 FUEL INJETOR 3

48 FUSÍVEL LÂMINA 1

49 GUARNIÇÃO TAMPA DE VÁLVULA 40

50 GUIA CORRENTE COMANDO 1

51 INTERRUPTOR DO FREIO 2

52 JG BUCHA BALANÇA 1

53 JOGO ADESIVOS SEDEX 2

54 JOGO DE JUNTA 23

55 JUNTA BASE DA SONDA 1

56 JUNTA CABEÇOTE 2

57 JUNTA CILINDRO 2

58 JUNTA DESCARBO. BORRA 3

59 JUNTA TAMPA CABEÇOTE 4

60 JUNTA TAMPA EMBREAGEM 1

61 JUNTA TAMPA INJETOR 1

62 JUNTA TAMPA LATERAL 10

63 JUNTA VEDA CABEÇOTE 1

64 JUNTA VEDA CILINDRO 1

65 JUNTA. TPA.LA DIR 3

66 KIT CIL. PISTÃO 1

67 KIT CILINDRO 13

68 KIT CILINDRO + PISTÃO + ANEL 2

69 KIT EMBREAGEM 24

70 KIT PISTÃO COM ANÉIS 1

71 KIT RELAÇÃO 1

72 KIT TRANSMISSÃO 54

73 LÂMPADA 55

74 LENTE PISCA 4

75 LONA DE FREIO 63

76 MANETE DE FREIO 3

77 MANETE DIREÇÃO 1

78 MANETE EMBREAGEM 1

79 MANETE EMBREAGEM 15

80 MANETE FREIO 1

81 MANICOTO DE EMBREAGEM 1

82 MANOPLA 14

83 MOLA CAVALETE 6

84 MOLA EMBREAGEM 4

85 MOLA INTER FREIO 1

86 ÓLEO DE MOTOR 463

87 ÓLEO PARA CORRENTE 19

88 ÓLEO SUSPENSÃO 5

89 PARAFUSO BUJÃO ÓLEO C/ ARRUELA 1

90 PATIM DE FREIO 36

91 PEDAL CAMBIO 1

92 PEDAL PARTIDA 1

93 PISTAO COM ANEL 3

94 PORCA TRAVA 1

95 RAIO D 2

96 REGULADOR CABO 1

97 REGULADOR RETIFICADOR DE VOLTAGEM 1

98 RELE PISCA 1

99 RET PARTIDA 2

100 RETENTOR EIXO ACION 1

101 RETENTOR EMBREAGEM 8
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102 RETENTOR GARFO 2

103 RETENTOR PEDAL PARTIDA 1

104 RETENTOR VÁLVULA 32

105 RETROVISOR 13

106 ROLAMENTO 4

107 ROLAMENTO MOTOR 1

108 ROLAMENTO RADIAL 2

109 ROLAMENTO RODA 4

110 ROLAMENTO VIRABREQUIM 1

111 SENSOR DE OXIGÊNIO 1

112 SEPARADOR DE DISCO 8

113 SOQUETE FAROL 3

114 SUPORTE BALANCIM 1

115 SUPORTE MANETE 1

116 TENSOR CORRENTE 1

117 VÁLVULA DE ADMISSÃO 5

118 VÁLVULA ESCAPAMENTO 7

119 VELA IGNIÇÃO 57

MARCA/MODELO: MERCEDES BENZ/1720 - TOCO

Item Descrição Quan�dade

1 ABRAÇADEIRA SILENCIOSO 3

2 ALAVANCA TRAVA CAPÔ 3

3 AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO DO VIRABREQUIM 3

4 ANEL VEDAÇÃO VIRABREQUIM 1

5 BARRA DE DIREÇÃO CURTA 1

6 BATERIA 90 AH 3

7 BENDIX 3

8 BOBINA DE CAMPO 3

9 BOMBA DE ÁGUA 3

10 BOMBA ÓLEO 3

11 BUCHA 3

12 BUCHA DA BIELA DO MOTOR 4

13 BUZINA 3

14 CABO FECHADURA CAPÔ 2

15 CALOTA RODOAR RESFRIAE LD 12

16 CALOTA RODOAR RESFRIAE LE 12

17 CAMISA DO PISTÃO 2

18 CANO ALUMÍNIO RODOAR 1

19 CARCAÇA DE DISTRIBUIÇÃO 1

20 CASQUILHO DA BIELA BROZINA 1

21 CASQUILHO DO VIRABREQUIM BROZINA MANCAL 1

22 CILINDRO IMPULSOR EMBREAGEM 2

23 CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM 3

24 CINTA DO EIXO CARDA 1

25 CONJUNTO TUBULAÇÃO ÁGUA 1

26 CORREIA BOMBA DE ÁGUA 4

27 CORREIA DIREÇÃO HIDR 2

28 COXIM COM ROLAMENTO 1

29 COXIM TRAVESSA MOTOR 1

30 CRUZETA DO CARDA 1

31 DISCO EMBREAGEM 3

32 ELEMENTO FILTRO DE AR 6

33 ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL 6

34 ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO 6

35 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM 1

36 ESTATOR 55A 3

37 JOGO CASQUILHO COMANDO DE VÁLVULA 1

38 JOGO DE ANEIS DO PISTÃO DO MOTOR 1

39 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR 3

40 JOGO JUNTA CABEÇOTES 3

41 JOGO JUNTA CARTER 3

42 JOGO SAPATA FREIO 3

43 JUNTA BOMBA ÁGUA 3

44 JUNTA COLETOR ADMISSÃO 3

45 JUNTA COLETOR ESCAPE 2

46 JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO 3

47 JUNTA DO TUBO AO COLETOR DE ESCAPE 3

48 JUNTA TAMPA CABEÇOTE 3

49 JUNTA TAMPA CUBO 3

50 LÂMPADA 10

51 LANTERNA TRAS LD 3

52 LENTE LANTERNA BAU 3

53 MAÇANETA EXTERNA PORTA 3

54 MANGOTE DIREC HIDRA 3

55 MANGUEIRA FILTRO DE AR 3

56 MANIVELA VIDRO PORTA 3

57 MAQUINA VIDRO DA PORTA DIANT 3

58 MOLA GROSSA 2

59 MOLA RODO AR 2

60 ÓLEO HIDRÁULICO 2

61 ÓLEO MOTOR 81

62 PALHETA DO LIMPADOR 2

63 PARAFUSO 10

64 PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADO 10

65 PEÇA DE FIXAÇÃO 10

66 PINO DE CENTRO 6

67 PINO PISTÃO MOTOR 4

68 PINO ROSCADO DE AÇO 1

69 PLACA DE CARRO REFLETIVA ALUMINIO 2

70 PLATOR EMBREAGEM 1

71 POLIA ALTERNADOR 1

72 POLIA DA BOMBA DE ÁGUA 1

73 POLIA ESTICADOR ALT 1

74 PORCA 16

75 PORTA ESCOVA 3

76 REGULADOR DE VOLTAGEM 3

77 REPARO VÁLVULA 3

78 RESERVATÓRIO ÓLEO 2

79 RETENTOR CUBO 4
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80 ROLAMENTO 2

81 ROLAMENTO DA EMBREAGEM 3

82 ROTOR 3

83 SAPATA FREIO DIANT 6

84 SILENCIOSO 3

85 SUPORTE DO MANCAL DE CARDA 3

86 TAMPA ENCHIMENTO ÓLEO 3

87 TERMINAL ACEL 3

88 TERMINAL BARRA DIREÇÃO 3

89 VÁLVULA CIRCUITOS 4

90 VÁLVULA TERMOSTATO 3

91 VIDADOR ÓLEO VIRABREQUIM 3

92 VIDRO QUEBRA VENTO 2

MARCA/MODELO: MERCEDES BENZ/SPRINTER

Item Descrição Quan�dade

1 ACUMULADOR DO CONDENSADOR 4

2 AMORTECEDOR DIANT DIR 7

3 AMORTECEDOR DIANT ESQ 7

4 AMORTECEDOR TRAS DIR 7

5 AMORTECEDOR TRAS ESQ 7

6 BATERIA 70 AH 7

7 CAIXA DE RODA DIANT DIR 4

8 CAIXA DE RODA DIANT ESQ 4

9 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM 7

10 CONDENSADOR DO AR COND s/filtro 4

11 CORREIA DENTADA 4

12 CORREIA DO ALTERNADOR 7

13 CORREIA DO ALTERNADOR comp.=1076mm 7

14 CORREIA DO COMPRESSOR DO AR COND 7

15 COXIM INF DO RADIADOR 4

16 ENGRENAGEM DA BOMBA INJETORA 7

17 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM 7

18 FILTRO COMBUSTÍVEL 14

19 FILTRO DE AR 14

20 FILTRO DE ÓLEO 14

21 FILTRO RACOR 14

22 FILTRO SEPARADOR ÁGUA 14

23 LÂMPADA DO FAROL BAIXO 5w incolor 7

24 LÂMPADA DO FAROL DE MILHA (neblina) 7

25 LÂMPADA DO FAROL h1 55w 7

26 LÂMPADA DO FAROL h7 55w 7

27 LÂMPADA DO PISCA (py21w laranja) 7

28 LATERAL DIANT INTERNA DIR 4

29 LATERAL DIANT INTERNA ESQ 4

30 MANGUEIRA INTERC 7

31 ÓLEO MOTOR 88

32 PAR DE PALHETA 7

33 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA 14

34 POLIA AUTOTENSIONADORA 7

35 POLIA AUXILIAR DA DIREÇÃO 7

36 RESERVATÓRIO DE ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA 4

37 ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR 4

38 ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQ 4

39 ROLAMENTO GUIA 1

40 SUPORTE DA BATERIA 4

41 SUPORTE DO FAROL DIR (kit fixação) 7

42 SUPORTE DO FAROL ESQ (kit fixação) 7

MARCA/MODELO: MERCEDES BENZ/ACCELO 815 - 3/4

Item Descrição Quan�dade

1 AMORTECEDOR DA CABINE DIR 2

2 AMORTECEDOR DA CABINE ESQ 2

3 AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE 1

4 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1

5 AMORTECEDOR TRAS DIR 2

6 AMORTECEDOR TRAS ESQ 2

7 ARO DE RODA DE AÇO 2

8 BATERIA 90 AH 1

9 BARRA DE DIREÇÃO 1

10 BOMBA DE ÁGUA 1

11 BOMBA DE ÓLEO 1

12 BOMBA INJETORA 1

13 BRAÇO PITMAN DA DIREÇÃO 1

14 CAIXA DE DIREÇÃO 1

15 CAIXA SATÉLITE COMPLETA 1

16 CALOTA DO CUBO 1

17 CARCAÇA DO DIFERENCIAL TRAS 1

18 CARCAÇA DO EIXO TRASEIRO 1

19 CHAVE DE RODA 1

20 CILINDRO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA LD 4

21 CILINDRO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA LE 1

22 CILINDRO DE FREIO TRAS DIR 1

23 CINEMÁTICO RODOAR 2

24 COMPRESSOR DE AR 1

25 CONDENSADOR DO AR COND 1

26 COROA E PINHÃO 1

27 CORREIA DA BOMBA DE ÁGUA3996 1

28 COXIM DO RADIADOR 1

29 CUBO DA RODA DIANT 1

30 CUBO DA RODA TRAS 1

31 DISCO DE EMBREAGEM 1

32 ELEMENTO DO FILTRO 1

33 ELEMENTO FILTRO AR 1

34 ESPELHO RETROVISOR DIREITO 1

35 ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO 1

36 FAROL DIREITO 1
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37 FAROL ESQUERDO 1

38 FEIXE DE MOLAS TRASEIRO 1

39 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 3

40 FILTRO DE ÓLEO 4

41 FLANGE DO EIXO TRASEIRO 1

42 GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANT 1

43 GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS 1

44 HÉLICE DA VENTOINHA 1

45 LÂMPADA 1 PÓLO 4

46 LÂMPADA DA LANTERNA 1

47 LÂMPADA DO FAROL 1

48 LÂMPADA DO FAROL BAIXO 1

49 LANTERNA TRASEIRA DIR 2

50 LANTERNA TRASEIRA ESQ 2

51 LENTE DA LANTERNA TRAS DIR 2

52 LENTE DA LANTERNA TRAS ESQ 2

53 MACACO 1

54 MANGA DE EIXO DIANTEIRA DIR 1

55 MANGUEIRA INF DO RADIADOR 1

56 MANGUEIRA SILICONE RODOAR 10

57 MANGUEIRA SUP DO RADIADOR 1

58 MANOPLA DO CÂMBIO 1

59 MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANT DIR 1

60 MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANT ESQ 1

61 MOTOR DE PARTIDA 1

62 MOTOR DO LIMPADOR DIANT 1

63 ÓLEO MOTOR 25

64 PALHETA DO LIMPADOR 2

65 PARABRISA 1

66 PINO DE RETENÇÃO 1

67 PLATÔ DA EMBREAGEM 1

68 POLIA DA BOMBA DE ÁGUA 1

69 RADIADOR 1

70 RESERVATÓRIO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA c/tampa 1

71 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR 1

72 RETENTOR DO CUBO DIANT 1

73 ROLAMENTO DA CORREIA 1

74 ROLAMENTO DA RODA DIANT EXT 1

75 ROLAMENTO DA RODA DIANT INT 1

76 SUPORTE DA LANTERNA TRAS 2

77 SUPORTE DO ALTERNADOR 1

78 SUPORTE DO RADIADOR 1

79 TAMPA DO CUBO DIANT 1

80 TENSIONADOR DA CORREIA 1

81 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR 1

82 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ 1

83 VOLANTE 1

MARCA/MODELO: MERCEDES BENZ/ATEGO 1719 - TOCO

Item Descrição Quan�dade

1 AMORTECEDOR DA CABINE DIR 2

2 AMORTECEDOR DA CABINE ESQ 2

3 AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE 1

4 ANEL VEDAÇÃO 1

5 BATERIA 90 AH 1

6 CHAPA ALUMÍNIO FRISADA 3

7 CHAPA LISA DO TETO 3

8 CILINDRO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA LD 4

9 CILINDRO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA LE 1

10 CILINDRO DE FREIO TRAS DIR 1

11 COLUNA DE CANTO 1

12 COLUNA DO TETO 4

13 COLUNA Z 8

14 COROA E PINHÃO 1

15 CUBO DA RODA DIANT 1

16 CUBO DA RODA TRAS 1

17 ELEMENTO DO FILTRO DE AR 5

18 ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO 5

19 ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL 5

20 FEIXE DE MOLAS TRASEIRO 1

21 FILTRO DESUMIDIFICADOR DE AR 5

22 FLANGE DO EIXO TRASEIRO 1

23 LÂMPADA INCANDESCENTE 1

24 LONAS DE FREIO DIANT 1

25 ÓLEO DIFERENCIAL 4

26 ÓLEO MOTOR 141

27 PALHETA LIMPADOR PARABRISA 1

28 PERFIL ACABAMENTO INTERNO 1

29 REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR 1

30 RETENTOR DO CUBO DIANT 1

31 ROLAMENTO DA RODA DIANT EXT 1

32 ROLAMENTO DA RODA DIANT INT 1

33 TAMBOR FREIO 6

34 TAMPA DO CUBO DIANT 1

35 TERMINAL DA LATERAL 1

MARCA/MODELO: MERCEDES BENZ/ATEGO 2426 - TRUCADO

Item Descrição Quan�dade

1 AMORTECEDOR DA CABINE DIR 2

2 AMORTECEDOR DA CABINE ESQ 2

3 AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE 1

4 BATERIA 90 AH 3

5 BOTÃO RAMPA PLATAFORMA 12

6 CAIXA DE CÂMBIO 1

7 CALOTA RODOAR RESFRIAR 2

8 CANO ALUMÍNIO RODOAR 1

9 CILINDRO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA LD 4
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10 CILINDRO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA LE 3

11 CILINDRO DE FREIO TRAS DIR 6

12 COROA E PINHÃO 3

13 CUBO DA RODA DIANT 3

14 CUBO DA RODA TRAS 6

15 ELEMENTO DO FILTRO DE AR 6

16 ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO 6

17 ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL 6

18 FEIXE DE MOLAS TRASEIRO 3

19 FILTRO DE AR 2

20 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 6

21 FILTRO DE ÓLEO 5

22 FILTRO DESUMIDIFICADOR DE AR 6

23 FLANGE DO EIXO TRASEIRO 3

24 LÂMPADA FAROL 2

25 LÂMPADA INCANDESCENTE 6

26 LONAS DE FREIO DIANT 23

27 MANGUEIRA SILISCONE RODOAR 10

28 MOLA RODOAR 6

29 ÓLEO CAIXA 10

30 ÓLEO DIFERENCIAL 4

31 ÓLEO MOTOR 169

32 ÓLEO MOTOR 141

33 PALHETA LIMPADOR PARABRISA 1

34 PERFIL ACABAMENTO INTERNO 1

35 RELÊ FAROL 2

36 REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR 1

37 RETENTOR DO CUBO DIANT 6

38 ROLAMENTO DA RODA DIANT EXT 6

39 ROLAMENTO DA RODA DIANT INT 6

40 SUPORTE DE FIXAÇÃO 1

41 TAMBOR FREIO 12

42 TAMPA DO CUBO DIANT 6

43 TENSIONADOR DA CORREIA 1

44 TERMINAL DA LATERAL 3

45 TUBO ESCAPE 1

46 VÁLVULA DO SUSPENSOR 1

MARCA/MODELO:PEUGEOT/BOXER

Item Descrição Quan�dade

1 ACUMULADOR DO CONDENSADOR 10

2 ALAVANCA CAMBIO COMPLETA 10

3 ALTERNADOR bosch 150a 10

4 AMORTECEDOR DIANT DIR 18

5 AMORTECEDOR DIANT ESQ 18

6 AMORTECEDOR TRAS DIR 18

7 AMORTECEDOR TRAS ESQ 18

8 ARO DE RODA DE AÇO 15" 6

9 BATERIA 70 AH 17

10 BATENTE DA SUSP TRAS 10

11 BATENTE DA TAMPA TRAS LADO ESQ 10

12 BATENTE DIR DA FECHADURA TAMPA TRAS 10

13 BATENTE ESQ DA FECHADURA TAMPA TRAS 10

14 BOIA DO TANQUE 10

15 BOMBA DA DIREÇÃO HIDR 10

16 BOMBA DE ÁGUA 10

17 BOMBA DE COMBUSTÍVEL (c/bóia) 10

18 BOMBA DE ÓLEO 10

19 BOMBA DO LIMPADOR DO PARABRISA 10

20 BOMBA HIDRÁULICA DO FREIO 10

21 BOMBA INJETORA 10

22 BRAÇO DO LIMPADOR DO PARABRISA 10

23 BUCHA DA SUSPENSÃO TRAS (anterior) feixe de molas 10

24 BUCHA DA SUSPENSÃO TRAS (posterior) feixe de molas 10

25 BUJÃO DO CÁRTER 10

26 BUZINA tom alto 10

27 CABO DO FREIO DE MÃO anterior 10

28 CABO DO FREIO DE MÃO direto alavanca 10

29 CAIXA DA SOLEIRA DIR 10

30 CAIXA DE RODA DIANT 19

31 CÁRTER (c/bujão) 10

32 CILINDRO DA TAMPA TRASEIRA 10

33 CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM 10

34 CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM 10

35 COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO 37

36 COIFA DO TRAMBULADOR 10

37 COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO DIR (ref.) 10

38 COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO ESQ (ref.) 10

39 COLAR DA EMBREAGEM 10

40 COLETOR DE ADMISSÃO 10

41 COMANDO DA BUZINA a par�r de 2009 10

42 COMANDO DO VOLANTE 10

43 CONDENSADOR DO AR COND s/filtro 10

44 CONJUNTO DA EMBREAGEM c/rolamento 10

45 CONTATO DO AIR BAG 10

46 CORREIA DENTADA 10

47 CORREIA DO ALTERNADOR comp.=1076mm 18

48 CORREIA DO COMPRESSOR DO AR COND 18

49 COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS 19

50 COXIM INF DO RADIADOR 10

51 CUBO DA RODA DIANT DIR 18

52 CUBO DA RODA DIANT ESQ 18

53 CUBO DA RODA TRAS DIR 10

54 CUBO DA RODA TRAS ESQ 10

55 DISCO DE EMBREAGEM 18

56 DISCO DE FREIO DIANT DIR 18

57 DISCO DE FREIO DIANT ESQ 18

58 DISCO DE FREIO TRAS DIR 10

59 DISCO DE FREIO TRAS ESQ 18

60 DOBRADIÇA DO CAPÔ c/batente 19
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61 DOBRADIÇA INF DA PORTA DIANT ESQ 18

62 DOBRADIÇA INF DA PORTA TRAS DIR 19

63 DOBRADIÇA INF DA PORTA TRAS ESQ 10

64 DOBRADIÇA SUP DA PORTA DIANT DIR 18

65 DOBRADIÇA SUP DA PORTA DIANT ESQ 18

66 DOBRADIÇA SUP DA PORTA TRAS DIR 10

67 DOBRADIÇA SUP DA PORTA TRAS ESQ 10

68 DUTO DO FILTRO DE AR 10

69 EIXO DO LIMPADOR DIANT c/motor 10

70 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL 10

71 ENGRENAGEM DA BOMBA INJETORA 18

72 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM 18

73 FAROL DIREITO (completo) 10

74 FAROL ESQUERDO (completo) 10

75 FECHADURA DA PORTA DIANT DIR c/trava elétrica 18

76 FECHADURA DA PORTA DIANT ESQ 18

77 FECHADURA DA PORTA LATERAL 18

78 FECHADURA DO CAPÔ 10

79 FILTRO COMBUSTÍVEL 35

80 FILTRO DE AR 37

81 FILTRO DE ÓLEO 35

82 INTERCOOLER 10

83 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT 37

84 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRAS 18

85 LÂMPADA DO FAROL 18

86 LÂMPADA DO PISCA (py21w laranja) 18

87 LANTERNA DA PLACA 10

88 LANTERNA TRASEIRA DIR 10

89 LATERAL DIANT INTERNA DIR 10

90 LATERAL DIANT INTERNA ESQ 10

91 LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA 18

92 MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA 18

93 MAÇANETA DA PORTA TRAS DIR 10

94 MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA 19

95 MAÇANETA EXTERNA PORTA CENTRAL 18

96 MANGUEIRA DO RADIADOR 19

97 MANIVELA DO VIDRO DA PORTA 29

98 MANOPLA DO CÂMBIO 18

99 MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA 10

100 MOTOR DE PARTIDA bosch 10

101 PALHETA LIMP 18

102 PARABRISA 10

103 PARACHOQUE DIANT OU CAPA 10

104 PARACHOQUE DIANTEIRO INTERNO 10

105 PARACHOQUE TRAS OU CAPA c/suporte 10

106 PARAFUSO DA GRADE dianteira 55

107 PARAFUSO DO CUBO DA RODA DIANT m8x16 10

108 PARALAMA DIANT DIR c/reforço 10

109 PARALAMA DIANT ESQ c/reforço 10

110 PASTILHA DE FREIO 18

111 PINÇA DE FREIO DIANT DIR 10

112 PINÇA DE FREIO DIANT ESQ 10

113 PINÇA DE FREIO TRAS DIR 10

114 PINÇA DE FREIO TRAS ESQ 10

115 PINO DAS DOBRADIÇAS 10

116 PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIR 10

117 PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE ESQ 10

118 POLIA DO COMANDO DE VÁLVULAS 10

119 POLIA DO VIRABREQUIM 10

120 PONTEIRA DIREÇÃO 18

121 PONTEIRA TRASEIRA ESQ c/abertura total da tampa tras 10

122 PORTA DIANT DIR c/dobradiça 10

123 PORTA DIANT ESQ c/dobradiça 10

124 PORTA LATERAL 10

125 PROTETOR DO CÁRTER 18

126 RADIADOR 10

127 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO 10

128 REPARO DO FREIO DIANT 10

129 REPARO DO FREIO TRAS 10

130 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO PARABRISA c/bomba 10

131 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR 10

132 RESERVATÓRIO DE ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA 10

133 RESERVATÓRIO DO CILINDRO MESTRE 10

134 ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA 10

135 ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA 19

136 ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR 10

137 ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQ 10

138 ROLAMENTO DO SEMI-EIXO (ref.) 10

139 ROLAMENTO RODA 18

140 SILENCIOSO 10

141 SUPORTE DA BATERIA 10

142 SUPORTE DO FAROL (kit fixação) 19

143 SUPORTE DO PARACHOQUE TRAS LD (ref.) 10

144 SUPORTE DO PARACHOQUE TRAS LE (ref.) 10

145 SUPORTE DO RADIADOR 10

146 TAMPA DO RESERVATÓRIO 10

147 TAMPA DO RESERVATÓRIO CILINDRO MESTRE 10

148 TRAMBULADOR DO CÂMBIO c/coifa 10

149 TRAVESSA DE APOIO DO RADIADOR 10

150 TRILHO GUIA POST DO VIDRO PORTA DIANT 19

151 TUBO DE ESCAPE intermediário 10

152 VIDRO DA PORTA DIANT DIR 10

153 VIDRO DA PORTA DIANT ESQ 10

MARCA/MODELO:RENAULT/KANGOO

Item Descrição Quan�dade

1 ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO FREIO DE EST. 5

2 AMORTECEDOR DIANTEIRO 22

3 AMORTECEDOR TRASEIRO 22

4 ANEL DE VEDAÇÃO 45
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5 ARRUELA DE VEDAÇÃO 19

6 BARRA ESTABILIZADORA SUSP TRAS P/ VEÍC 10

7 BATERIA 70 AH 47

8 BATENTE DE BORRACHA DA SUSP DIANT DE VEI 22

9 BATENTE DE BORRACHA DA TAMPA DO PORTA-MA 22

10 BATENTE INFERIOR DA PORTA LATERAL D 22

11 BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL 22

12 BIELA DO MOTOR 8

13 BOMBA ÁGUA SIST ARREF P/ MOTOR VEÍC 15

14 BOMBA DE COMBUSTIVEL DE MOTOR DE IGNICAO 10

15 BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOT 5

16 BRAÇO DO LIMPADOR DE PÁRA-BRISA DE 10

17 BUCHA DE BORRACHA DA BARRA EST 10

18 CABO COM ELEMENTOS TERMINAIS PARA FREIO 22

19 CABO DE COMANDO DO ACELERADOR DE VE 22

20 CABO PARA ACIONAMENTO DA EMBREAGEM 22

21 CANTONEIRA DO TRILHO DA PORTA LATER 10

22 CÁRTER ÓLEO P/ MOTOR IGN CENT 6

23 CHAVE DE IGNIÇÃO COM TRANSPONDER DE 22

24 CILINDRO DO FREIO TRASEIRO PARA VEÍ 22

25 CONJUNTO DE DISCOS DE FREIO, VENTILADOS 22

26 CORREIA DO ALTERNADOR / BOMBA D'ÁGUA 22

27 CORREIA DO MOTOR 22

28 CUBO DA RODA DIANTEIRA PARA VEÍCULO 22

29 CUBO DE RODA TRASEIRA PARA VEÍCULO 22

30 DISCO DE FRICCAO PARA EMBREAGEM DE VEICU 22

31 ELEMENTO FILTRANTE FILTRO AR  P/VEICULO 29

32 ESPELHO RETROVISOR EXTERNO 5

33 FAROL DIANTEIRO DIREITO 6

34 FECHADURA DA PORTA LATERAL 10

35 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 58

36 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR D 49

37 FUSÍVEL 15A PARA TENSÃO INFERIOR A 10

38 FUSÍVEL 7,5A PARA TENSÃO INFERIOR A 10

39 FUSIVEL PARA TENSAO INFERIOR A 1.000V 10

40 GRADE DE ENTRADA DE AR DO PARA-CHOQUE 10

41 GUARNIÇÃO DE BORRACHA ALVEOLAR PARA VIDR 1

42 GUARNIÇÃO DE BORRACHA DO PÁRA-BRISA 3

43 GUARNIÇÃO DE BORRACHA VEDAÇÃO DA PORTA 10

44 IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE PARA 15

45 INDUTOR DO MOTOR DE PARTIDA DE VEÍC 15

46 INJETOR COMBUSTÍVEL MOTOR K4M (GIRO 40º) 22

47 JOGO DE ANEIS DE VEDAÇÃO DE BORRACHA 10

48 JOGO DE CASQUILHOS DA BIELA 10

49 JOGO DE CASQUILHOS DO MANCAL 10

50 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR 10

51 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 45

52 JOGO DE PEÇAS PARA REPARO DO FREIO 10

53 JUNTA DE AÇO DO COLETOR DE ADM 10

54 JUNTA DE AÇO DO COLETOR DE ESC 10

55 JUNTA DE AÇO DO ESCAPAMENTO DE 10

56 JUNTA DE BORRAC P/ VEDACAO DO CARTER MOT 10

57 KIT CORREIA ACESS. C/ DUAS POLIAS SENDO UMA 6

58 KIT CORREIA DA DISTRIBUIÇÃO 10

59 KIT REPARAÇÃO CABLAGEM 2

60 KIT REPARO CERVO FREIO - L1H1/L2H2 X70 22

61 LÂMPADA 12V 97

62 LAMPADA 12V   1 WATT COM SOQUETE 10

63 LENTE DA LANTERNA TRASEIRA 10

64 LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA DE 10

65 LIMPADOR DO PÁRA-BRISA INCOMPLETO P (MOTOR) 6

66 LUZ DE FREIO (INDICADORA DE MANOBRA) 10

67 LUZ INDICADORA DE MANOBRAS 10

68 MAÇANETA DA PORTA LATERAL DE VEÍCUL 8

69 MAÇANETA EXTERNA DO PORTA-MALAS DE 8

70 MANCAL COM ROLAMENTO PARA EIXO 2

71 MANCAL COM ROLAMENTO PARA EMBREAGEM DE V 2

72 MANCAL DE FIXAÇÃO DO EIXO TRASEIRO 2

73 MECANISMO DA EMBREAGEM 22

74 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA 8

75 MOLDURA PARA ACABAMENTO DO FAROL DE 1

76 MOTOR DE ARRANQUE PARA MOTOR 3

77 PALHETA DO LIMPADOR PARA BRISA 8

78 PÁRACHOQUE DIANTEIRO PARA VEÍCULO 1

79 PÁRACHOQUE TRASEIRO PARA VEÍCULO A 1

80 PARAFUSO 97

81 PINO DA TRAVA DA PORTA DE VEÍCULO A 1

82 PLATO EMBREAGEM P/ VEICULO AUTO 22

83 PORCA DE ACO 49

84 PORTA LATERAL CORREDI PARA VEI?CUL 3

85 PRESILHA DE AÇO 29

86 RADIADOR 6

87 REBITE DE AÇO 49

88 RETROVISEUR EXT D MANUEL DG 10

89 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 22

90 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA 22

91 SILENCIOSO 22

92 TAMBOR DO FREIO TRASEIRO (CUBO 22

93 TAMPA /JUNTA DE VEDACAO MECANICA 1 22

94 TAMPA/BUJAO DE VEDAÇÃO ACO ROSCADO 2 22

95 TUCHO DE VALVULA 8

96 VELA DE IGNIÇÃO 23

MARCA/MODELO: SUZUKI/INTRUDER 125

Item Descrição Quan�dade

1 ABSORVEDOR CHOQUE 37

2 AGULHA BOIA 25

3 ALAVANCA AFOGADOR 1

4 ALAVANCA EMBREAGEM 1

5 AMORTECEDOR DIANTEIRO 4
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6 ANEL BRAÇO ASCILANTE 2

7 ANEL COLET. 1

8 ANEL DE VEDAÇÃO 18

9 ANEL PARAFUSO 1

10 ANEL PARAFUSO AR CG/ML 2

11 ANEL SEG. STD 1

12 ANEL TAMPA REGUL 2

13 ANEL TRAVA PINO PIST 1

14 ANEL VED FILTRO ÓLEO 1

15 ANEL VEDAÇÃO 104

16 ANEL VEDAÇÃO DA LENTE 1

17 ANEL VEDAÇÃO DE CONTAGIRO 1

18 ANEL VEDAÇÃO ESCAPAMENTO 1

19 ANEL VEDAÇÃO FILTRO DE ÓLEO 5

20 ANTENA 170

21 ARO FAROL 4

22 AUTOMÁTICO PARTIDA 1

23 BATENTE 5

24 BATERIA 12 AH 354

25 BLOCO OPTICO 6

26 BOIA COMBUSTÍVEL 4

27 BORRACHA COROA GN/EN125 ORIGINAL 3

28 BORRACHA PEDAL CAMBIO 2

29 BUCHA COROA 27

30 BUCHA DA BALANÇA 13

31 BUCHA DA COROA 6

32 BUCHAS GARFO TRAS BALANÇA 1

33 BUZINA 13

34 CAB. VELA 1

35 CABO ACELERADOR 9

36 CABO EMBREAGEM 24

37 CABO FREIO 1

38 CABO TACÔMETRO 16

39 CABO VELOCÍMETRO 12

40 CACHIMBO VELA 4

41 CAIXA DE DIREÇÃO 26

42 CÂMARA DE AR 127

43 CARCAÇA PAINEL 15

44 CAVALETE LATERAL 20

45 CDI 2

46 CHICOTE FAROL 1

47 CILINDRO COMPLETO L/D 1

48 CILINDRO EXTERNO 1

49 CILINDRO INT. SUSP. DIANT. 5

50 CILINDRO MESTRE 2

51 COLETOR DE ADMISSÃO 1

52 COLUNA DIREÇÃO 2

53 CONTRA PINO FINO 4

54 CORRENTE 12

55 COXIM AMORTECEDOR 55

56 COXIM SETA 4

57 COXIM TAMPA DE VÁLVULA 3

58 CUBO EMBREAGEM 1

59 CX.DIRECAO 1

60 DESCANSO CENTRAL 1

61 DESCANSO LATERAL 23

62 DISCO DE EMBREAGEM 3

63 DISCO FREIO 2

64 DOBRADIÇA BAU 4

65 EIXO BALANÇA 3

66 EIXO RODA DIANT 1

67 ENGRENAGEM PARTIDA 4

68 ESCOVA ARRANQUE 18

69 ESTATOR 2

70 ESTICADOR CORRENTE TRANSMISSÃO 21

71 FAROL COMPLETO 4

72 FECHADURA 10

73 FILTO AR 155

74 FILTRO AR 1

75 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 38

76 FILTRO DE ÓLEO 690

77 FUSIVEL LAMINA 1

78 FUSÍVEL VIDRO 3

79 GUARNIÇÃO CUBA CARBURADOR 72

80 GUARNIÇÃO TAMPA DE VÁLVULA 29

81 GUIA DE CABOS PARALAMA DIANTEIRO 1

82 GUIDÃO CROMADO 14

83 IGNIÇÃO INTRUDER 125 1

84 INTERRUPTOR DA EMBREAGEM 5

85 INTERRUPTOR DE PARTIDA 1

86 INTERRUPTOR DO FREIO 5

87 INTERRUPTOR MANETE 1

88 JG CUBA CARB 8

89 JOGO JUNTA 2

90 JUNTA CABEÇOTE 1

91 JUNTA CILINDRO 1

92 JUNTA TPA EMBR DIR 1

93 JUNTA TPA. MAGNT ESQ. 1

94 KIT COROA E PINHÃO 12

95 KIT EMBREAGEM 3

96 KIT ESCOVA DE ARRANQUE 3

97 KIT MOTOR PARTIDA INTRUDER 1

98 KIT RELAÇÃO 5

99 KIT REPARO 1

100 KIT TRANSMISSÃO 160

101 LÂMPADA 644

102 LÂMPADA FAROL 1

103 LENTE DA LANTERNA TRASEIRA 139

104 LONA DE FREIO 79

105 MANETE 78

106 MANICOTO DE EMBREAGEM 18

107 MANICOTO DE FREIO 4

108 MANOPLA 10
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109 MARCADOR DE COMBUSTÍVEL 2

110 MESA ESCOVA ARRANQUE 7

111 MESA GUIDÃO 6

112 MODULO- CDI 1

113 MOLA CAVALETE 5

114 MOLA DESCANSO LATERAL 8

115 MOLA ENGRENAGEM 3

116 MOLA LATERAL 2

117 MOLA PARAF REG AR 1

118 MOLA PASTILHA 3

119 MOTOR DE PARTIDA 2

120 PAINEL COMPLETO 4

121 PARAFUSO 12

122 PARAFUSO AJUSTE CORRENTE 1

123 PARAFUSO BUJÃO ÓLEO 3

124 PARAFUSO PRISIONEIRO 3

125 PARAFUSO PROT ESCAP 7

126 PARAFUSO REG AR 1

127 PARALAMA 8

128 PASTILHA DE FREIO 215

129 PATIM DE FREIO 122

130 PEDAL CAMBIO 3

131 PEDAL FREIO 3

132 PESO DO GUIDÃO 2

133 PINO EMBREAGEM 3

134 PISCA COMPLETO 16

135 PROTETOR (MATA CACHORRO) 1

136 PROTETOR ESCAPAMENTO 3

137 PUNHO DE LUZ DIREITO 5

138 REGULADOR RETIFICADOR 2

139 RELE DE PARTIDA 5

140 RELE PISCA 10

141 RELE SINALEIRA 2 POLOS 1

142 REPAR CARB COMPL 4

143 RET GARFO 4

144 RET.CILIND.INTER.SUZ.GN-125/250 10

145 RETENDOR 29

146 RETROVISOR 48

147 RODA DIANT. COMPL. 2

148 ROLAMENTO 49

149 SETA 29

150 SOQUETE FAROL 24

151 SUPORTE FAROL 2

152 SUPORTE MANETE PRT ESQ. 3

153 SUPORTE PEDAL 2

154 TAMPA CARTER 6

155 TAMPA LATERAL ESQ. AMARELA 2

156 TPA. LAT. DIR 2

157 VELA 234

158 VELOCÍMETRO 2

159 VIRABREQUIM COMPLETO 2

MARCA/MODELO: IVECO/EUROCARGO 170E22

Item Descrição Quan�dade

1 AMORTECEDOR DA CABINE DIR 4

2 AMORTECEDOR DA CABINE ESQ 4

3 AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE 2

4 ANEL VEDAÇÃO 2

5 BATERIA 90 AH 2

6 CHAPA ALUMÍNIO FRISADA 6

7 CHAPA LISA DO TETO 6

8 CILINDRO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA LD 8

9 CILINDRO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA LE 2

10 CILINDRO DE FREIO TRAS DIR 2

11 COLUNA DE CANTO 2

12 COLUNA DO TETO 8

13 COLUNA Z 16

14 COROA E PINHÃO 2

15 CUBO DA RODA DIANT 2

16 CUBO DA RODA TRAS 2

17 ELEMENTO DO FILTRO DE AR 10

18 ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO 10

19 ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL 10

20 FEIXE DE MOLAS TRASEIRO 2

21 FILTRO DESUMIDIFICADOR DE AR 10

22 FLANGE DO EIXO TRASEIRO 2

23 LÂMPADA INCANDESCENTE 2

24 LONAS DE FREIO DIANT 2

25 ÓLEO DIFERENCIAL 8

26 ÓLEO MOTOR 282

27 PALHETA LIMPADOR PARABRISA 2

28 PERFIL ACABAMENTO INTERNO 2

29 REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR 2

30 RETENTOR DO CUBO DIANT 2

31 ROLAMENTO DA RODA DIANT EXT 2

32 ROLAMENTO DA RODA DIANT INT 2

33 TAMBOR FREIO 12

34 TAMPA DO CUBO DIANT 2

35 TERMINAL DA LATERAL 2

IDENTIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Elaborado por: Raimundo França Junior - CTO VITÓRIA/ES - Matrícula 8.278.043-9.

Aprovado por: Antenor Olivieri Caixeta - GEOPE/ES - Matrícula 8.278.001-3.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 16/2021 UASG 70011

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 25.165.749/0001-10, declara
que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número
de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Barueri, 22 de Junho de 2021.
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 16/2021 UASG 70011

FELIPE VERONEZ DE SOUSA, como representante devidamente constituído de 25.165.749/0001-10 - NEO
CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI doravante denominado NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 16/2021 UASG 70011,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 16/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico 16/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 16/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 16/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 16/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 16/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 16/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 16/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

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

Barueri, em 22 de Junho de 2021. 

FELIPE VERONEZ DE SOUSA
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 16/2021 UASG 70011

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 25.165.749/0001-10, declara
sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Barueri, 22 de Junho de 2021.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 16/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 16/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

Barueri, 22 de Junho de 2021.

 

Fechar
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05/07/2021 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Superveniente.asp?prgCod=953064&prpCod=14347046&codUasg=70011&nomUasg=T… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 16/2021 UASG 70011

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ nº 25.165.749/0001-10, declara sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Barueri, 22 de Junho de 2021.

 

Fechar
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05/07/2021 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_TrabForcado.asp?prgCod=953064&prpCod=14347046 1/1

  

 

 
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 16/2021 UASG 70011

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 25.165.749/0001-10, declara
que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III
e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Barueri, 22 de Junho de 2021.

 

Fechar
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05/07/2021 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=953064&prpCod=14347046&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNA… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 16/2021 UASG 70011

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 25.165.749/0001-10, declara
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Barueri, 22 de Junho de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÕES 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
EDITAL ELETRÔNICO N° 016/2021 
 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de 
manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão 
eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos 
requisitados sob seu uso. 
 

Prezados, 
 
A empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 
25.165.749/0001-10, sediada na Alameda Rio Negro, 503, 18º andar sala 1803 – Alphaville, Barueri/SP, por 
intermédio de seu representante legal, o Sr. João Luis de Castro, inscrito no RG. 33.028.861/SSP/SP, e 
CPF. 221.353.808-57, DECLARA expressamente que: 
 

 Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 
de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. 
 

 Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 

 Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, 
salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, 
do art. 7º da Constituição Federal. 
 

 Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de 
acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da 
SLTI/MP.  
 

 Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º 
da Constituição Federal. 
 

 Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do 
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 
 

 Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 
429 da CLT. 

 
 Barueri/SP, 28 de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI 
CNPJ nº 25.165.749/0001-10 
JOÃO LUIS DE CASTRO – ADMINISTRADOR/PROPRIETÁRIO 
CPF: 221.353.808-57 / RG: 33.028.861 SSP/SP 
felipe.veronez@neofacilidades.com.br / (11) 3631-7730 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

CNPJ: 25.165.749/0001-10

Certidão nº: 21061770/2021

Expedição: 05/07/2021, às 13:30:41

Validade: 31/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 25.165.749/0001-10, NÃO CONSTA do

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em

vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base

de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal

Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,

consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 05/07/2021 13:28:56 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS 

EIRELI 

CNPJ: 25.165.749/0001-10 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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 04/06/2021  0048778403 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   9359841  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 03/06/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

 NEO   CONSULTORIA   E   ADMINISTRAÇÃO   DE   BENEFICIOS   EIRELI  ,   CNPJ:   25.165.749/0001-10, 
 conforme indicação constante do pedido de certidão.************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais   do 
 Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e   às 
 filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes   do 
 nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 4 de junho de 2021. 

                0048778403 
 PEDIDO N°:  
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 25.165.749/0001-10 DUNS®: 944805786
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 07/12/2021
FGTS 11/08/2021
Trabalhista Validade: 06/12/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/07/2021
Receita Municipal Validade: 02/07/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2021 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 01/07/2021 16:24 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 25.165.749/0001-10
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Endereço:

ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SALA 1803 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - Barueri / São
Paulo

Emitido em: 01/07/2021 16:26 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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0109000000021E0325BB41256FA

Prefeitura Municipal de Barueri
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº 20274/2021i (REEMISSÃO)

Razão Social........: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
CNPJ/CPF Nº.........: 25.165.749/0001-10
Inscrição Atual.....: 4.80842-0
Logradouro..........: ALAMEDA RIO NEGRO
Nº Atual............: 503
Complemento.........: Andar Sala 1803
Bairro..............: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
Cidade..............: BARUERI
CEP..............: 06454000
 

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações,

que em nome do contribuinte acima identificado,  NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito

inscrito ou não em dívida ativa,  com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s),   até a presente data .

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de

débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e

períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada

na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no

Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br

Certidão expedida gratuitamente.

Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005

Informações para Verificação de Autenticidade

Nº de Inscrição :  4.80842-0

Código de autenticidade : 598Q.0138.7856.6896407-U

Data de emissão :  22/06/2021

Hora de emissão :  09:04:34

 
Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-

8000
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 25.165.749/0001-10 DUNS®: 944805786
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Demais
Inscrição Estadual: 206447728118 Inscrição Municipal: 4808420
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 6.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 08/07/2016
CNAE Primário: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,

EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
CNAE Secundário 1: 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CNAE Secundário 2: 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 3: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 4: 6463-8/00 - OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO
CNAE Secundário 5: 6613-4/00 - ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO
CNAE Secundário 6: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
CNAE Secundário 7: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 8: 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE
CNAE Secundário 9: 8299-7/02 - EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E
CNAE Secundário 10: 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS

Dados para Contato
CEP: 06.454-000
Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SALA 1803 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL
Município / UF: Barueri / São Paulo
Telefone: (11) 36317730
E-mail: CONTATO@NEOFACILIDADES.COM.BR

Emitido em: 01/07/2021 16:26 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

21
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
348.369.598-29CPF:

Nome: JULIO CESAR MIRANDA
Carteira de Identidade: 453046563 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 02/12/2015 Data de Nascimento: 07/07/1985
E-mail: julio.miranda@neofacilidades.com.br

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 221.353.808-57 Participação Societária: 100,00%
Nome: JOAO LUIS DE CASTRO
Carteira de Identidade: 33028861 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 23/12/2014 Data de Nascimento: 07/10/1980
Filiação Materna: CACILDA APARECIDA GIANI DE CASTRO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 13.061-211
Endereço: OUTROS ULISSES DA ROCHA VENTURA, 000152 - JARDIM GARCIA
Município / UF: Campinas / São Paulo
Telefone: (19) 81815636
E-mail: joao.castro@neofacilidades.com.br

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 221.353.808-57
Nome: JOAO LUIS DE CASTRO
Carteira de Identidade: 33028861 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 23/12/2014 Data de Nascimento: 07/10/1980
Filiação Materna: CACILDA APARECIDA GIANI DE CASTRO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 13.061-211
Endereço: OUTROS ULISSES DA ROCHA VENTURA, 000152 - JARDIM GARCIA
Município / UF: Campinas / São Paulo
Telefone: (19) 81815636
E-mail: joao.castro@neofacilidades.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços
5576 - Banco de Dados - Programa ( Software ) de Gerenciamento
5673 - Rede - Programa ( Software ) de Gerenciamento
14109 - Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema
Convênio
25518 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo

Emitido em: 01/07/2021 16:26 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Pregão Eletrônico

70011 .162021 .13848 .4383 .800

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00016/2021

Às 14:00 horas do dia 28 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0000063-86.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2021.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede
especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo
Descrição Complementar: Prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada,
através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 100.348,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, pelo melhor lance de 20,0100 %
(valor com desconto: R$ 80.268,3652) .

Histórico
Item: 1 - Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Desconto Valor com

Desconto
Data/Hora
Registro

25.165.749/0001-10 NEO
CONSULTORIA E
ADMINISTRACAO
DE BENEFICIOS
EIRELI

Não Não 1 0,0100 % R$ 100.337,9652 22/06/2021
16:49:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de gestão de manutenção de veículos, com a utilização de cartões magnéticos, da frota de veículos a
serviço deste TRE/AL. MARCA: PRÓPRIA. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.008.410/0001-06 BAMEX
CONSULTORIA
EM GESTAO
EMPRESARIAL
EIRELI

Sim Sim 1 0,0100 % R$ 100.337,9652 27/06/2021
22:40:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em
rede especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.273.364/0001-57 TICKET GESTAO
EM
MANUTENCAO
EZC S.A

Não Não 1 0,0100 % R$ 100.337,9652 28/06/2021
12:31:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: O presente Pregão tem por objeto a contratação de
empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede
especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso. Validade da Proposta: 90 dias 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto Valor com Desconto CNPJ/CPF Data/Hora Registro
0,0100 % R$ 100.337,9652 28.008.410/0001-06 28/06/2021 14:00:00:300
0,0100 % R$ 100.337,9652 08.273.364/0001-57 28/06/2021 14:00:00:300
0,0100 % R$ 100.337,9652 25.165.749/0001-10 28/06/2021 14:00:00:300
0,0200 % R$ 100.327,9304 08.273.364/0001-57 28/06/2021 14:31:15:583
0,0300 % R$ 100.317,8956 25.165.749/0001-10 28/06/2021 14:36:45:923
0,0400 % R$ 100.307,8608 08.273.364/0001-57 28/06/2021 14:39:23:883
20,0100 % R$ 80.268,3652 25.165.749/0001-10 28/06/2021 14:53:04:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

28/06/2021
14:03:16 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 28/06/2021
14:30:00 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

28/06/2021
14:52:40 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

28/06/2021
14:52:40

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre 0,04 e 0,01.

Encerramento 28/06/2021
14:57:41 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

28/06/2021
14:57:41 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

28/06/2021
15:06:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO
DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

28/06/2021
15:10:06

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

01/07/2021
17:05:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO
DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

01/07/2021
17:11:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

01/07/2021
17:31:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO
DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

01/07/2021
17:39:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10.

Aceite de proposta 01/07/2021
17:44:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de 20,0100%.

Habilitação de
fornecedor

05/07/2021
14:07:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 28/06/2021
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 28/06/2021

14:02:23
Srs.(as) Licitantes, boa tarde, verificaremos a conformidade das propostas

cadastradas, em instantes iniciaremos a fase competitiva, observem as mensagens e
permaneçam conectados.

Sistema 28/06/2021
14:30:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 28/06/2021
14:30:00

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 28/06/2021
14:30:00

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
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Sistema 28/06/2021
14:52:40

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre
0,04 e 0,01 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:57:40 do dia

28/06/2021.
Sistema 28/06/2021

14:57:41
O fornecedor da proposta com percentual de 0,04% não enviou lance único e

fechado para o item 1.
Sistema 28/06/2021

14:57:41
O fornecedor da proposta com percentual de 0,01% não enviou lance único e

fechado para o item 1.
Sistema 28/06/2021

14:57:41
O item 1 está encerrado.

Sistema 28/06/2021
14:57:55

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 28/06/2021
15:00:45

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada no certame, com o maior

desconto para o item, considerando a determinação do edital e da legislação do
pregão eletrônico, aceita nossa contraproposta de 25% de desconto?

Pregoeiro 28/06/2021
15:03:37

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada no certame, com o maior

desconto para o item, considerando a determinação do edital e da legislação do
pregão eletrônico, aceita nossa contraproposta de 25% de desconto?

Pregoeiro 28/06/2021
15:04:01

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Sr. (a)
Licitante, favor responder.

25.165.749/0001-
10

28/06/2021
15:04:50

boa tarde prezado(a) Pregoeiro (a), já estamos com nossa melhor proposta, sem
possibilidade de redução.

Pregoeiro 28/06/2021
15:06:19

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Agradeço, o
valor c/desconto, ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela administração,
favor encaminhe sua proposta contendo a descrição dos serviços a serem prestados,

valor, e as demais exigências contidas no edital. FAVOR PROPOSTA ASSINADA E
RUBRICADA TODAS AS FOLHAS. Convocaremos anexo, duas horas para envio

Sistema 28/06/2021
15:06:33

Senhor fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 28/06/2021
15:07:03

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Sr.(a)
Licitante, anexo convocado. Agradeço e aguardo

25.165.749/0001-
10

28/06/2021
15:08:25

estaremos anexando o mais breve possível, só mais um instante.

Sistema 28/06/2021
15:10:06

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 28/06/2021
15:10:07

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Obrigado

Pregoeiro 28/06/2021
15:12:49

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Sr.(a)
Licitante, acuso o recebimento do arquivo, favor aguarde um instante.

Pregoeiro 28/06/2021
15:16:37

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Sr.(a)
Licitante, suspenderemos o presente pregão eletrônico, considerando a necessidade

de encaminhar a sua proposta à Unidade Requisitante, a fim de avaliar a
conformidade técnica, retornaremos amanhã às 13h e 30 minutos.

Pregoeiro 29/06/2021
13:30:59

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 29/06/2021
13:34:29

O Ato convocatório não permite a continuidade do pregão fora do expediente normal
deste Regional, razão pela qual suspenderemos a sessão, RETORNAREMOS NO DIA

01/07/2021 ÀS 13h e 30 minutos. Obrigado, e peço desculpa a todos.
Pregoeiro 29/06/2021

14:05:07
Srs. (as) Licitantes, o expediente deste Tribunal foi suspenso, razão pela qual a

sessão fica reagendada para o dia 01/07/2021 às 16h e 30 minutos. Obrigado e boa
tarde para todos

Pregoeiro 01/07/2021
13:32:27

Srs.(as) Licitantes, ocorreu um equívoco nas mensagens de suspensão do presente
certame, a fim de não prejudicar os licitantes concorrentes, retornaremos ao chat ÀS

16H e 30 minutos. Obrigado.
Pregoeiro 01/07/2021

16:32:13
Srs. (as) Licitantes, aguardem um instante, a Unidade Requisitante, bem como este

pregoeiro está analisando proposta e documentação de habilitação do licitante
melhor classificado.

Pregoeiro 01/07/2021
17:03:36

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. A Unidade Requisitante aprovou a proposta de V.Sª, contudo, a
fim de ajustar valores lançados no sistema, por se tratar de casas decimais do valor
proposto. V.Sª registrou na PROPOSTA O VALOR DE R$80.268,37. O ÚLTIMO LANCE

OFERTADO FOI DE R$80.268,3652, O QUE NATURALMENTE V.Sª ACRESCENTOU
CENTAVOS. PEÇO QUE REENVIE SUA PROPOSTA.

Pregoeiro 01/07/2021
17:04:58

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - ....NO VALOR
DE R$80.268,36. FAVOR, ASSINE AS DEMAIS FOLHAS, PODENDO SER

DIGITALMENTE. CONVOCARMOS ANEXO.
Sistema 01/07/2021

17:05:09
Senhor fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,

CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 01/07/2021 Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - ANEXO
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17:05:21 CONVOCADO.
25.165.749/0001-

10
01/07/2021
17:05:36

Perfeitamente, estarei anexando.

Sistema 01/07/2021
17:11:51

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.

25.165.749/0001-
10

01/07/2021
17:12:18

Proposta atualizada e anexada

Pregoeiro 01/07/2021
17:20:36

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Agradeço,
favor aguarde

25.165.749/0001-
10

01/07/2021
17:22:08

ok, aguardando.

Pregoeiro 01/07/2021
17:29:16

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Sr.(a)
Licitante, vou TRANSCREVER O QUE DETERMINA O EDITAL QUANTO À

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA.
Pregoeiro 01/07/2021

17:29:50
Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - ITEM 10 - DO

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA/
Pregoeiro 01/07/2021

17:30:42
Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - " a) ser
redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais RUBRICADAS (GRIFFO NOSSO) pelo licitante ou seu representante legal."

Pregoeiro 01/07/2021
17:31:17

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Convocaremos
anexo, favor RUBRIQUE AS DEMAIS FOLHAS DA PROPOSTA PODENDO SER

DIGITALMENTE E A ÚLTIMA ASSINADA!
Sistema 01/07/2021

17:31:37
Senhor fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,

CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
25.165.749/0001-

10
01/07/2021
17:34:53

mais um momento e já anexo.

Pregoeiro 01/07/2021
17:37:08

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - AGRADEÇO E
AGUARDO.

Sistema 01/07/2021
17:39:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.

25.165.749/0001-
10

01/07/2021
17:40:11

Enviado Sr. Pregoeiro! com as devidas Rubricas e Carimbo. Fico a Disposição!

Pregoeiro 01/07/2021
17:40:48

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Acuso o
recebimento, aguarde.

Pregoeiro 01/07/2021
17:44:08

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Sr.(a)
Licitante, procederemos a aceitação da sua proposta no sistema, em seguida

suspenderemos a sessão, em razão do avançar da hora proximidade do término do
expediente deste Regional, bem como, ratifico a necessidade de dar continuidade à

análise da documentação de habilitação anexada por V.Sª. RETORNAREMOS NA
SEGUNDA FEIRA PRÓXIMA DIA 05/07/21, 14H

25.165.749/0001-
10

01/07/2021
17:45:37

ok, obrigado.

Pregoeiro 05/07/2021
14:01:38

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 05/07/2021
14:03:11

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Sr.(a)
Licitante, passaremos a transcrever a análise financeira contábil, esta com índices

exigidos no edital, exarada pela Unidade competente.
Pregoeiro 05/07/2021

14:03:25
Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - PROCESSO :

0000063-86.2021.6.02.8000 INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE
PRÉDIOS E VEÍCULOS ASSUNTO :

Pregoeiro 05/07/2021
14:03:36

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Parecer nº
763 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SPPAC Senhor Pregoeiro e Equipe do

Pregã
Pregoeiro 05/07/2021

14:03:51
Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - se

manifestação quanto à qualificação econômica da empresa melhor classificada no
pregão eletrônico nº 16/2021, licitante Neo Consultoria e Administração de

Benefícios Eireli.
Pregoeiro 05/07/2021

14:04:02
Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Times New

Roman
Pregoeiro 05/07/2021

14:04:20
Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - A análise
desta Seção, quanto aos requisitos habilitatórios acima delineados, tomaram por
base o balanço patrimonial apresentado pela empresa no evento 0911116, bem

como as disposições da IN nº 2004, de 18-01-2021, da RFB (0911120).
Pregoeiro 05/07/2021

14:04:31
Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Quanto ao

item 9.10.4, letra "a", os indicadores de Liquidez Geral, Corrente e Solvência Geral
foram colculados, respectivamente, em 1,76, 1,78 e 1,78, satisfazendo as exigências

editalícias, que fixou como parâmetros para tais indicadores valor superior a 1.;
Pregoeiro 05/07/2021

14:04:48
Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Quanto à

exigência da Patrimônio Líquido Mínimo, o valor apresentado pela empresa em seu
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balanço, da ordem de R$ 4.023.539,87 , atende satisfatoriamente às exigências do
edital, em especial no irem 9.10.4

Pregoeiro 05/07/2021
14:06:42

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - letra "b", que
o fixou em 10% do valor estimado da contratação, sendo equivalente, portanto, a R$
10.034,80." É o parecer contábil financeiro, reitero da mesma forma que a Unidade

Requisitante, responsável pela análise da conformidade da proposta registrou a
aceitação na presente fase. Permaneça conectado e observe as mensagens do

sistema.
Sistema 05/07/2021

14:07:13
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 05/07/2021

14:07:29
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/07/2021 às

14:38:00.
Pregoeiro 05/07/2021

14:07:34
Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - 4.4. O licitante
responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de

Pregoeiro 05/07/2021
14:07:38

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - 4.4. O licitante
responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de

Pregoeiro 05/07/2021
14:07:52

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - 5.5. Incumbirá
ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 05/07/2021
14:07:55

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - 5.5. Incumbirá
ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 05/07/2021
14:08:08

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - 4.3. O
credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão

Pregoeiro 05/07/2021
14:08:11

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - 4.3. O
credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão

Pregoeiro 05/07/2021
14:42:38

Srs.(as) Licitantes, declaro encerrado o presente pregão eletrônico. Agradeço a
participação de todos.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 21/06/2021
13:34:21

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: ALTERAÇÃO EM RAZÃO DE
GOZO DE FÉRIAS DO TITULAR NA CONDUÇÃO DO CERTAME

Abertura da
sessão pública

28/06/2021
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

28/06/2021
14:30:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

28/06/2021
14:57:55 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

28/06/2021
15:18:23

Previsão de reabertura: 29/06/2021 13:30:00; suspensão administrativa, considerando a
necessidade de avaliação da conformidade técnica da proposta melhor classificada.

Reativação 29/06/2021
13:30:05

Suspensão
administrativa

29/06/2021
13:35:41

Previsão de reabertura: 01/07/2021 13:30:00; suspenso administrativamente,
considerando, não poderá ocorrer pregão fora do horário de expediente deste Regional.

Reativação 29/06/2021
14:03:25

Suspensão
administrativa

29/06/2021
14:06:04 Previsão de reabertura: 01/07/2021 16:30:00; suspensão administrativa

Reativação 01/07/2021
13:30:06

Suspensão 01/07/2021 Previsão de reabertura: 05/07/2021 14:00:00; SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA, ANÁLISE
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administrativa 17:45:05 DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Reativação 05/07/2021
14:01:04

Abertura do prazo 05/07/2021
14:07:13 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

05/07/2021
14:07:29 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/07/2021 às 14:38:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:42 horas do dia
05 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

RODRIGO FERREIRA MOURA
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00016/2021 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Administração , gerenciamento-
manutenção veículo automotivo

Unidade 1 R$
100.348,0000

- 20,0100%

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de gestão de manutenção de veículos, com a utilização de cartões magnéticos, da frota de
veículos a serviço deste TRE/AL. MARCA: PRÓPRIA.

Valor c/
Desconto:

R$
80.268,3652

Valor c/
Desconto:

R$
80.268,3652

Total do Fornecedor: R$
80.268,3652

 
 

Valor Global da Ata: R$
80.268,3652

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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37408259449Usuário:

05/07/2021 15:35:28Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS Adimplente25165749
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00016/2021 
 

Às 14:43 horas do dia 05 de julho de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00016/2021, referente ao
Processo nº 0000063-86.2021, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo
Descrição Complementar: Prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada,
através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 100.348,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI , pelo melhor lance de 20,0100
% (valor com desconto: R$ 80.268,3652) .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 05/07/2021
14:43:17

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, Melhor lance: 20,0100 %

Fim do documento
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA

NIRE 

35601453386

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

08/07/2016

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

20/06/2016

PRAZO DE DURAÇÃO 

PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL 

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

TIPO JURÍDICO 

EIRELI

C.N.P.J. 

25.165.749/0001-10

ENDEREÇO 

ALAMEDA RIO NEGRO

NÚMERO 

503

COMPLEMENTO 

18 AN/SL.1803

BAIRRO 

ALPHAVILLE IND.

MUNICÍPIO 

BARUERI

UF 

SP

CEP 

06454-000

MOEDA 

R$      

VALOR CAPITAL 

6.000.000,00

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO

OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS

ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME 

JOAO LUIS DE CASTRO

ENDEREÇO 

RUA ULISSES DA ROCHA VENTURA

NÚMERO 

152

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

JARDIM GARCIA

MUNICÍPIO 

CAMPINAS

UF 

SP

CEP 

13061-211

RG 

33028861

CPF 

221.353.808-57

CARGO 

TITULAR E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS 

FILIAIS

NIRE 

35905932454

CNPJ 

25.165.749/0002-09

ENDEREÇO 

RUA GUAPURUVU

NÚMERO 

229

COMPLEMENTO 

A 3 S33 15 12

BAIRRO 

LOTEAMENTO ALPHAVIL

MUNICÍPIO 

CAMPINAS

UF 

SP

CEP 

13098-322

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 

09/03/2021

NÚMERO 

106.712/21-4
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Proibida a Comercialização
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CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE REAIS).

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO

EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO, OUTRAS

SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E

INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.,

DATADA DE: 04/01/2021.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35905932454, CNPJ 25.165.749/0002-09

OBJETO DA FILIAL: NIRE 35905932454, CNPJ 25.165.749/0002-09, SITUADA À RUA GUAPURUVU, 377, SALA 12, LOTEAMENTO

ALPHAVIL, CAMPINAS - SP, CEP 13098-322, ALTERADO PARA: A EMPRESA TERA POR OBJETO SOCIAL CONSULTORIA E

ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL ADMINISTRACAO DE CARTAO DE CREDITO E CARTAO CONVENIO EMISSAO E

ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE VALE ALIMENTACAO VALE REFEICAO VALE TRANSPORTE VALE COMBUSTIVEIS

GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E SIMILARES DE VEICULOS AUTOMOTORES

MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS BENS E PESSOAS ASSIM COMO A GESTAO E CONTROLE DE FROTAS E

EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PARA USO DE CARTAO MAGNETICO E ELETRONICO

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS SOB ENCOMENDA OU NAO

PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES E EXERCICIO DA ATIVIDADE DE ARRANJO DE PAGAMENTO DE COMPRA E

TRANSFERENCIA COM CONTA DE PAGAMENTO PRE PAGA E PARA USO DOMESTICO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 8 AO 10 DO

REGULAMENTO ANEXO A CIRCULAR 3 682 2016 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL INTEGRAM A ATIVIDADE DE ARRANJO DE

PAGAMENTO I A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE MOEDA ELETRONICA DEPOSITADA EM CONTA DE PAGAMENTO

NA FORMA DE CARTEIRA DIGITAL INCLUSIVE PARA APORTE OU SAQUE DE RECURSOS MANTIDOS EM CONTA DE

PAGAMENTO TRANSFERENCIA ORIGIBADA DE OU DESTINADA A CONTA DE PAGAMENTO EXECUCAO DE REMESSA DE

FUNDOS E CONVERSAO DE MOEDA FISICA OU ESCRITURAL EM MOEDA ELETRONICA OU VICE VERSA II A EMISSAO DE

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO DEBITO CONVENIO E SERVICOS DE EMISSAO

PROPRIA OU EMITIDOS POR TERCEIROS III O CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PARA A ACEITACAO DE

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO IV INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL EXCETO

IMOBILIARIOS., DATADA DE: 04/01/2021.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35905932454, CNPJ 25.165.749/0002-09, SITUADA À RUA GUAPURUVU, 377, SALA 12, LOTEAMENTO

ALPHAVIL, CAMPINAS - SP, CEP 13098-322. ALTERADO PARA RUA GUAPURUVU, 229, A 3 S33 15 12, LOTEAMENTO ALPHAVIL,

CAMPINAS - SP, CEP 13098-322. , DATADA DE: 04/01/2021.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601453386

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 27/05/2021

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 152739067, quinta-feira, 27 de maio de 2021 às 11:07:39.
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

 

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO “OUTROS ARQUIVAMENTOS” SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS

SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE

WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA

NIRE 

35601453386

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

08/07/2016

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

20/06/2016

PRAZO DE DURAÇÃO 

PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL 

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

TIPO JURÍDICO 

EIRELI

C.N.P.J. 

25.165.749/0001-10

ENDEREÇO 

ALAMEDA RIO NEGRO

NÚMERO 

503

COMPLEMENTO 

18 AN/SL.1803

BAIRRO 

ALPHAVILLE IND.

MUNICÍPIO 

BARUERI

UF 

SP

CEP 

06454-000

MOEDA 

R$      

VALOR CAPITAL 

6.000.000,00

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO

OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS

ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME 

JOAO LUIS DE CASTRO

ENDEREÇO 

RUA ULISSES DA ROCHA VENTURA

NÚMERO 

152

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

JARDIM GARCIA

MUNICÍPIO 

CAMPINAS

UF 

SP

CEP 

13061-211

RG 

33028861

CPF 

221.353.808-57

CARGO 

TITULAR E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS 

DENOMINAÇÕES ANTERIORES

NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS

DATA 

08/07/2016

NÚMERO 

766.400/16-5

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

Página 1 de 4Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

 

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Certidão DOCS DIVERSOS APRESENTADOS PELO LICITANTE (0913063)         SEI 0000063-86.2021.6.02.8000 / pg. 715



DATA 

10/01/2017

NÚMERO 

059.014/17-9

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO

EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO, OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO,

EXCETO HOLDINGS, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA ALAMEDA RIO NEGRO, 503, 18 AN/SL.1803, ALPHAVILLE IND., BARUERI - SP, CEP

06454-000.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA 

20/03/2017

NÚMERO 

102.949/17-7

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2016 À 31/12/2016 .

DATA 

28/08/2017

NÚMERO 

382.902/17-8

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS).

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA 

28/08/2017

NÚMERO 

823.405/17-5

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE -

(EPP).

DATA 

19/09/2019

NÚMERO 

479.069/19-0

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35905932454, CNPJ 25.165.749/0002-09, SITUADA À: RUA GUAPURUVU, 377, SALA 12, LOTEAMENTO

ALPHAVIL, CAMPINAS - SP, CEP 13098-322, COM OBJETO DESTACADO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO

EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO, OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO,

EXCETO HOLDINGS E ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 02/07/2019., DATADA DE: 02/07/2019.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA 

19/09/2019

NÚMERO 

479.070/19-2

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

DATA 

30/12/2019

NÚMERO 

681.149/19-0

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS).

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA 

09/03/2021

NÚMERO 

106.712/21-4

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE REAIS).

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO

EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO, OUTRAS

SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
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INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.,

DATADA DE: 04/01/2021.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35905932454, CNPJ 25.165.749/0002-09

OBJETO DA FILIAL: NIRE 35905932454, CNPJ 25.165.749/0002-09, SITUADA À RUA GUAPURUVU, 377, SALA 12, LOTEAMENTO

ALPHAVIL, CAMPINAS - SP, CEP 13098-322, ALTERADO PARA: A EMPRESA TERA POR OBJETO SOCIAL CONSULTORIA E

ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL ADMINISTRACAO DE CARTAO DE CREDITO E CARTAO CONVENIO EMISSAO E

ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE VALE ALIMENTACAO VALE REFEICAO VALE TRANSPORTE VALE COMBUSTIVEIS

GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E SIMILARES DE VEICULOS AUTOMOTORES

MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS BENS E PESSOAS ASSIM COMO A GESTAO E CONTROLE DE FROTAS E

EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PARA USO DE CARTAO MAGNETICO E ELETRONICO

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS SOB ENCOMENDA OU NAO

PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES E EXERCICIO DA ATIVIDADE DE ARRANJO DE PAGAMENTO DE COMPRA E

TRANSFERENCIA COM CONTA DE PAGAMENTO PRE PAGA E PARA USO DOMESTICO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 8 AO 10 DO

REGULAMENTO ANEXO A CIRCULAR 3 682 2016 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL INTEGRAM A ATIVIDADE DE ARRANJO DE

PAGAMENTO I A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE MOEDA ELETRONICA DEPOSITADA EM CONTA DE PAGAMENTO

NA FORMA DE CARTEIRA DIGITAL INCLUSIVE PARA APORTE OU SAQUE DE RECURSOS MANTIDOS EM CONTA DE

PAGAMENTO TRANSFERENCIA ORIGIBADA DE OU DESTINADA A CONTA DE PAGAMENTO EXECUCAO DE REMESSA DE

FUNDOS E CONVERSAO DE MOEDA FISICA OU ESCRITURAL EM MOEDA ELETRONICA OU VICE VERSA II A EMISSAO DE

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO DEBITO CONVENIO E SERVICOS DE EMISSAO

PROPRIA OU EMITIDOS POR TERCEIROS III O CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PARA A ACEITACAO DE

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO IV INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL EXCETO

IMOBILIARIOS., DATADA DE: 04/01/2021.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35905932454, CNPJ 25.165.749/0002-09, SITUADA À RUA GUAPURUVU, 377, SALA 12, LOTEAMENTO

ALPHAVIL, CAMPINAS - SP, CEP 13098-322. ALTERADO PARA RUA GUAPURUVU, 229, A 3 S33 15 12, LOTEAMENTO ALPHAVIL,

CAMPINAS - SP, CEP 13098-322. , DATADA DE: 04/01/2021.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FILIAIS

NIRE 

35905932454

CNPJ 

25.165.749/0002-09

ENDEREÇO 

RUA GUAPURUVU

NÚMERO 

229

COMPLEMENTO 

A 3 S33 15 12

BAIRRO 

LOTEAMENTO ALPHAVIL

MUNICÍPIO 

CAMPINAS

UF 

SP

CEP 

13098-322

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 

09/03/2021

NÚMERO 

106.712/21-4

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE REAIS).

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO

EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO, OUTRAS

SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E

INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.,

DATADA DE: 04/01/2021.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35905932454, CNPJ 25.165.749/0002-09

OBJETO DA FILIAL: NIRE 35905932454, CNPJ 25.165.749/0002-09, SITUADA À RUA GUAPURUVU, 377, SALA 12, LOTEAMENTO
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ALPHAVIL, CAMPINAS - SP, CEP 13098-322, ALTERADO PARA: A EMPRESA TERA POR OBJETO SOCIAL CONSULTORIA E

ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL ADMINISTRACAO DE CARTAO DE CREDITO E CARTAO CONVENIO EMISSAO E

ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE VALE ALIMENTACAO VALE REFEICAO VALE TRANSPORTE VALE COMBUSTIVEIS

GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E SIMILARES DE VEICULOS AUTOMOTORES

MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS BENS E PESSOAS ASSIM COMO A GESTAO E CONTROLE DE FROTAS E

EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PARA USO DE CARTAO MAGNETICO E ELETRONICO

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS SOB ENCOMENDA OU NAO

PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES E EXERCICIO DA ATIVIDADE DE ARRANJO DE PAGAMENTO DE COMPRA E

TRANSFERENCIA COM CONTA DE PAGAMENTO PRE PAGA E PARA USO DOMESTICO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 8 AO 10 DO

REGULAMENTO ANEXO A CIRCULAR 3 682 2016 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL INTEGRAM A ATIVIDADE DE ARRANJO DE

PAGAMENTO I A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE MOEDA ELETRONICA DEPOSITADA EM CONTA DE PAGAMENTO

NA FORMA DE CARTEIRA DIGITAL INCLUSIVE PARA APORTE OU SAQUE DE RECURSOS MANTIDOS EM CONTA DE

PAGAMENTO TRANSFERENCIA ORIGIBADA DE OU DESTINADA A CONTA DE PAGAMENTO EXECUCAO DE REMESSA DE

FUNDOS E CONVERSAO DE MOEDA FISICA OU ESCRITURAL EM MOEDA ELETRONICA OU VICE VERSA II A EMISSAO DE

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO DEBITO CONVENIO E SERVICOS DE EMISSAO

PROPRIA OU EMITIDOS POR TERCEIROS III O CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PARA A ACEITACAO DE

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO IV INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL EXCETO

IMOBILIARIOS., DATADA DE: 04/01/2021.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35905932454, CNPJ 25.165.749/0002-09, SITUADA À RUA GUAPURUVU, 377, SALA 12, LOTEAMENTO

ALPHAVIL, CAMPINAS - SP, CEP 13098-322. ALTERADO PARA RUA GUAPURUVU, 229, A 3 S33 15 12, LOTEAMENTO ALPHAVIL,

CAMPINAS - SP, CEP 13098-322. , DATADA DE: 04/01/2021.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601453386

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 27/05/2021

Certidão Específica. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 152744746, quinta-feira, 27 de maio de 2021 às 11:44:15.
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Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e

Inovação

Prefeitura do Município de Barueri Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a
perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e
renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições
supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de
responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período
de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento reflete a situação do licenciamento integrado na data de sua emissão. Para confirmar sua validade consulte o
site: https://www.jucesp.sp.gov.br/VRE/Home.aspx

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO DATA DA SOLICITAÇÃO DATA DE EMISSÃO DATA DE VALIDADE

SPM2130365762 05/04/2021 14/02/2020 26/08/2022

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL CNPJ

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 25.165.749/0001-10

NATUREZA JURÍDICA Inscrição Municipal

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

ALAMEDA RIO NEGRO, 503 SALA 1803

ALPHAVILLE INDUSTRIAL, Barueri - SP CEP: 06454000

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 102.45

ÁREA DO IMÓVEL 50824.29

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

6613400 - Administração de cartões de crédito

6463800 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

8299702 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
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DADOS DA EMPRESA

6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

Escritório Administrativo

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE BARUERI

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL DATA DE EMISSÃO: 03/03/2021

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 2321131481484013433

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei
Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL -
Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei
Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL -
Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei
Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL -
Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.
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PARECER DA PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE BARUERI

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei
Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL -
Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei
Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL -
Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei
Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL -
Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei
Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL -
Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.
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» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei
Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL -
Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei
Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL -
Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei
Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL -
Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei
Complementar n° 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL -
Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.
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» Atividade permitida no local indicado, desde que haja a comprovação de que a edificação apresenta as condições mínimas de
estabilidade e segurança de uso para o fim a que se destina, mediante a apresentação à Prefeitura, por meio da rede mundial
de computadores "Atendimento On-line" (http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx), de
"UM" dos seguintes documentos técnicos digitalizados (arquivo PDF), nos termos do artigo 3º do Decreto nº 8.757/2018: a) o
Auto de Conclusão (Habite-se) ou documento equivalente de que trata o artigo 3º da Lei nº 1.209/2000; b) o Laudo Técnico de
Segurança e a respectiva ART ou RRT – Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica de que tratam os artigos 1º, 3º e 7º
da Lei nº 1.209/2000; c) o Termo de Ciência e Responsabilidade de que trata o artigo 10, §3º, do Decreto nº 8.630/2017.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL -
Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, desde que haja a comprovação de que a edificação apresenta as condições mínimas de
estabilidade e segurança de uso para o fim a que se destina, mediante a apresentação à Prefeitura, por meio da rede mundial
de computadores "Atendimento On-line" (http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx), de
"UM" dos seguintes documentos técnicos digitalizados (arquivo PDF), nos termos do artigo 3º do Decreto nº 8.757/2018: a) o
Auto de Conclusão (Habite-se) ou documento equivalente de que trata o artigo 3º da Lei nº 1.209/2000; b) o Laudo Técnico de
Segurança e a respectiva ART ou RRT – Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica de que tratam os artigos 1º, 3º e 7º
da Lei nº 1.209/2000; c) o Termo de Ciência e Responsabilidade de que trata o artigo 10, §3º, do Decreto nº 8.630/2017.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL -
Sistema Integrado de Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementar n.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinte ciente de que deverá proceder, junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO NÚMERO DE LICENÇA VALIDADE

14/02/2020 AVCB 0000453238 26/08/2022

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme
o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de
Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições
de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
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Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de
informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal,
com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO NÚMERO DE LICENÇA DATA EMISSÃO VALIDADE

ISENTO INEXISTENTE 05/04/2021 INEXISTENTE

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local: 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de
Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas
isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de
terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES MANIFESTAÇÕES:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no
pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração
dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

05/04/2021 6190-6/99
6203-1/00
6204-0/00
6463-8/00
6613-4/00
7020-4/00
7739-0/99
8299-7/02
8299-7/99
6201-5/01
8020-0/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal
e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Barueri

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

05/04/2021 6463-8/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

05/04/2021 7739-0/99

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:
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» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

05/04/2021 6204-0/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

05/04/2021 8299-7/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

05/04/2021 7020-4/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

05/04/2021 6190-6/99

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

05/04/2021 6613-4/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

05/04/2021 8299-7/99

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

05/04/2021 8020-0/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

05/04/2021 6201-5/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

05/04/2021 6203-1/00
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FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO NÚMERO DE LICENÇA VALIDADE

05/04/2021 SPM2130365762 05/04/2023

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade ou o grupo de atividades a serem exercidas no local indicado estão enquadrados, em
princípio, como de “baixo risco” e que deverei apresentar à Prefeitura, por meio da rede mundial de computadores
"Atendimento On-line" (http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx), "UM" dos seguintes
documentos digitalizados (arquivo PDF), nos termos do artigo 3º do Decreto nº 8.757/2018: a) o Auto de Conclusão (Habite-se)
ou documento equivalente de que trata o artigo 3º da Lei nº 1.209/2000; b) o Laudo Técnico de Segurança e a respectiva ART
ou RRT – Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica de que tratam os artigos 1º e 2º, c/c o art. 7º, da Lei nº 1.209/2000;
c) o Termo de Ciência e Responsabilidade de que trata o artigo 10, §3º, do Decreto nº 8.630/2017. Não atendida essa obrigação,
no prazo de 15 (Quinze) dias, a Prefeitura poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidade com eventual
imposição de multa, interdição do imóvel e/ou cassação do licenciamento municipal.

» Declaro estar ciente de que o representante legal da empresa deverá proceder, junto ao Departamento Técnico de Tributos
Mobiliários da Secretaria de Finanças, a atualização de seu cadastro mobiliário, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados
da data da ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou o encerramento de atividades, nos termos do artigo
47 da Lei Complementar n.º 118/2002, com redação dada pela Lei Complementar n.º 152/2004;

» Declaro estar ciente de que o representante legal da empresa, após a solicitação de licenciamento no SIL - Sistema Integrado de
Licenciamento do Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo Protocolo Jucesp (Internet), deverá solicitar a imediata
regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais por meio da rede mundial de
computadores, nos termos da Lei Complementar n.º 118/2002, Decreto nº 8.757/20, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018,
diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
25.165.749/0001-10
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
08/07/2016 

 
NOME EMPRESARIAL 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *) 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) 
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 
66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
(Dispensada *) 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
AL RIO NEGRO 

NÚMERO 
503 

COMPLEMENTO 
SALA 1803 

 
CEP 
06.454-000 

BAIRRO/DISTRITO 
ALPHAVILLE INDUSTRIAL 

MUNICÍPIO 
BARUERI 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATO@NEOFACILIDADES.COM.BR 

TELEFONE 
(11) 3631-7730 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
08/07/2016 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2021 às 13:28:48 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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0109100000021BA29998FAC7107

 

Prefeitura Municipal de Barueri
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento Técnico de Arrecadação

CONSULTA CADASTRAL
Nº 06195/2021i

 
 

IDENTIFICAÇÃO
Razão Social :NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

- ME
CNPJ/CPF Nº.:25.165.749/0001-10

Inscrição Atual :4.80842-0
 

ENDEREÇO
Logradouro :ALAMEDA RIO NEGRO

Nº Atual :503
Complemento :

Sala :1803
Andar :
Bairro :ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE

Município :BARUERI
UF :SP

CEP :06454000
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Atividade Economica :CONSULTORIA

Situação Vigente :Ativo desde 22/02/2017
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada

na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no

Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br

(http://www.barueri.sp.gov.br)

Certidão expedida gratuitamente.

Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005

Informações para Verificação de Autenticidade

Nº de Inscrição :  4.80842-0

Código de autenticidade : 634V.6524.6206.5966307-N

Data de emissão :  28/05/2021

Hora de emissão :  11:05:10

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-

8000
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ: 25.165.749/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:59:45 do dia 01/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2021.
Código de controle da certidão: DAAC.786D.C24B.44BB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Consulta Pública ao Cadastro ICMS Cadastro de Contribuintes de ICMS -
Cadesp

 

Código de controle da consulta: 787fd8ed-6f60-4aa5-b3c1-f9cf5a42c758

 

Estabelecimento
 

IE: 206.447.728.118

CNPJ: 25.165.749/0001-10

Nome Empresarial: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

Nome Fantasia:

Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

 

Endereço
 

Logradouro: ALAMEDA RIO NEGRO

Nº: 503 Complemento: SALA 1803

CEP: 06.454-000 Bairro: ALPHAVILLE INDUSTRIAL

Município: BARUERI UF: SP

 

Informações Complementares
 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 08/07/2016

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PF-10 - BARUERI

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Atividade Econômica: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

 

Informações NF-e
 

Data de Credenciamento como emissor de NF-
e: 09/07/2016

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/03/2011

 

 

 

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados.
Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e
nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

 

Versão: 4.02.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 25.165.749

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 29812542

Data e hora da emissão 01/06/2021 13:32:53 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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CNPJ / IE: 25.165.749/0001-10

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

21040006304-02

01/04/2021 13:50:53

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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0108F00000021C42EEBB2097D97

Prefeitura Municipal de Barueri
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributos Imobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº 37472/2021i

Inscrição Atual.....: 23211.31.48.1484.01.343.3
Inscrição Anterior..:
Logradouro..........: ALAMEDA RIO NEGRO
Nº Atual............: 503
Nº Anterior.........:
Complemento.........: SALA COMERCIAL 1803 - CONDOMINIO ESCRITO
Bairro..............: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
Quadra..............: 04
Lote................: 15.2
Área do Terreno.....: 6000.00
Área da Edificação..: 102.45

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto Predial e Territorial Urbano .

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações,

que referente ao imóvel acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito
inscrito ou não em dívida ativa,   referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s) , até a presente data.

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de

débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e

períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada

na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no

Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br

Certidão expedida gratuitamente.

Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005

Informações para Verificação de Autenticidade

Nº de Inscrição :  23211.31.48.1484.01.343.3

Código de autenticidade :  177Q.0097.4067.6257607-S

Data de emissão :  07/06/2021

Hora de emissão :  12:30:05

 
Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-

8000
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0109000000021BF35DBB2097D9C

Prefeitura Municipal de Barueri
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº 18087/2021i (REEMISSÃO)

Razão Social........: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
CNPJ/CPF Nº.........: 25.165.749/0001-10
Inscrição Atual.....: 4.80842-0
Logradouro..........: ALAMEDA RIO NEGRO
Nº Atual............: 503
Complemento.........: Andar Sala 1803
Bairro..............: ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
Cidade..............: BARUERI
CEP..............: 06454000
 

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações,

que em nome do contribuinte acima identificado,  NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito

inscrito ou não em dívida ativa,  com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s),   até a presente data .

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de

débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e

períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada

na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no

Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br

Certidão expedida gratuitamente.

Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005

Informações para Verificação de Autenticidade

Nº de Inscrição :  4.80842-0

Código de autenticidade :  626P.4156.4041.6122107-E

Data de emissão :  02/06/2021

Hora de emissão :  08:21:45

 
Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-

8000
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04/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 25.165.749/0001-10
Razão Social:NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP
Endereço: AL RIO NEGRO 503 SALA 1803 / ALPHAVILLE CENTRO I / BARUERI / SP /

06454-000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/04/2021 a 11/08/2021 
 
Certificação Número: 2021041401560068066842

Informação obtida em 04/05/2021 08:21:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (MATRIZ

E FILIAIS)

CNPJ: 25.165.749/0001-10

Certidão nº: 13920931/2021

Expedição: 28/04/2021, às 18:06:39

Validade: 24/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 25.165.749/0001-10,

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 
 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIFICA que o
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto
ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme
estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certidão nº:   2021/054062
Nome: FATIMA MENZZANO
Registro: SP-143416/O-7 Categoria: CONTADORA CPF/CNPJ: 068.589.518-14
Validade: 14/09/2021

Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção 
Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir: 

 
Controle: 1269.7587.8623.0651
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3408 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO -
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0913057

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os X  

CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE RESPONSÁVEL
PELA  ELABORAÇÃO DO TR - 0909876
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requisitos estabelecidos no edital? X  CONFORMIDADE DA UNIDADE FINANCEIRA ANÁLISE
BALANÇO  PATRIMONIAL EXIGÊNCIA  HABILITAÇÃO -
 0911355

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

LICITANTE APRESENTOU ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA 0911772

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  0912818

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  
NÃO FOI NECESSÁRIO- PREGOEIRO REALIZOU CONSULTA
SITE OFICIAIS - ANEXO COMPROVAÇÃO FISCO MUNICIPAL V.
ITEM 15

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

DOCUMENTOS/CERTIDÕES - TRABALHISTA, TCU, CNJ,
PORTAL TRANSPARÊNCIA, FALÊNCIA 
CONCORDATA 0912816

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0912821

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

DECLARAÇÕES EXTRAÍDAS PELO PREGOEIRO COMPRASNET
E APRESENTADAS PELO LICITANTE

0912814

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1
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18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X COMPROVAÇÃO REGULARIDADE V. ITEM 16 DO PRESENTE
PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0912819

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0912823
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30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0909824

Resultado Fornecedor - 0912820

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 06/07/2021, às 10:01, 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
0913065 e o código CRC 31AD35D8.

0000063-86.2021.6.02.8000 0913065v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0000063-86.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 16/2021.

 

Parecer nº 789 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 16/2021, objetivando à
contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, através da
Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de
veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos
requisitados sob seu uso, conforme termo de referência (0853639),
aprovado pelo Senhor Secretário de Administração (0865716) e
especificações descritas nos seus respectivos anexos.

 

Quanto à lista de verificação, exigida por força da
Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, PROCESSO SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, temos
que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO - PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado no evento SEI nº 0913065.

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.
 

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet -
 0903233

DOU - 0903920

Portal - 0903921

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 0903233

DOU - 0903920

Portal - 0903921

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM

Publicação em:

10/06/2021
(Comprasnet)

11/06/2021 (DOU)

11/06/2021 (Portal)

Ata
PE 16/2021 (0912819)
-  em 05/07/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata
PE 16/2021 (0912819)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM Termo de Adjudicação

- 0912823

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
SIM Resultado por

fornecedor - 0912820
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7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM 0912814

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo
Pregoeiro - 0913065

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 0909824

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM Despacho SAPEV
0909876

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

0912816

0912818

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 3408 -
 0913065

 

Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº
16/2021, e subsequente contratação da Empresa NEO
CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 25.165.749/0001-10, para prestação de
s er v i ç o de gestão de manutenção de veículos, em rede
eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso, pelo
valor de R$ 80.268,36 (oitenta mil duzentos e sessenta e oito reais e
trinta e seis centavos), de acordo com a proposta comercial ora
anexada no evento SEI nº 0909824, e em conformidade com
o Resultado por Fornecedor (0912820).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
06/07/2021, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 06/07/2021, às 17:58, 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
0913501 e o código CRC C259FB60.

0000063-86.2021.6.02.8000 0913501v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 06 de julho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento que objetiva a

contratação de empresa especializada para prestação de
serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede
especializada, através da Internet, com tecnologia de
cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos
requisitados sob seu uso, conforme termo de referência
(0853639), aprovado pelo Senhor Secretário de Administração
(0865716) e especificações descritas nos seus respectivos
anexos.

Por meio do Parecer nº 789/ 2021 (0913501), a
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral concluiu pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº
16/2021, e subsequente contratação da Empresa NEO
CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 25.165.749/0001-10, para
prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em
rede especializada, através da Internet, com tecnologia de
cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos
requisitados sob seu uso, pelo valor de R$ 80.268,36 (oitenta
mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos),
de acordo com a proposta comercial ora anexada no evento
SEI nº 0909824, e em conformidade com o Resultado por
Fornecedor (0912820).
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Dessa forma, tendo em vista a regularidade de
todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto
no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, e no Decreto nº
5.450/2005.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/07/2021, às 23:30, 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
0913675 e o código CRC 50038BCD.

0000063-86.2021.6.02.8000 0913675v1
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PROCESSO : 0000063-86.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Manutenção de Veículos.

 

Decisão nº 1443 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0913675,
trazendo procedimento que objetiva a contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de gestão de manutenção de
veículos, em rede especializada, através da Internet, com
tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob
seu uso, conforme termo de referência (0853639), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0865716) e especificações
descritas nos seus respectivos anexos.

Por meio do Parecer nº 789/ 2021 (0913501), a
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral concluiu pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade pregão,
na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo
óbice à homologação do PE nº
16/2021, e subsequente contratação da Empresa NEO
CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 25.165.749/0001-10, para
prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede
especializada, através da Internet, com tecnologia de
cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob
seu uso, pelo valor de R$ 80.268,36 (oitenta mil duzentos e sessenta
e oito reais e trinta e seis centavos), de acordo com a proposta
comercial ora anexada no evento SEI nº 0909824, e em conformidade
com o Resultado por Fornecedor (0912820).

Tendo em vista a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, HOMOLOGO a presente
licitação.

À Secretaria de Administração para providências.
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/07/2021, às 11:27, 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
0913923 e o código CRC 8D4BEC97.

0000063-86.2021.6.02.8000 0913923v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00016/2021

 
Às 18:59 horas do dia 08 de julho de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000063-86.2021,
Pregão nº 00016/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo
Descrição Complementar: Prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, através
da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 100.348,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI , pelo melhor lance de 20,0100 %
(valor com desconto: R$ 80.268,3652) .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 05/07/2021
14:43:17 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10,

Melhor lance: 20,0100 %

Homologado 08/07/2021
18:59:56

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

consolidar a minuta contratual, nos termos anexos ao edital.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.
À SAPEV, para ciência e devido acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2021, às 19:04, 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
0915024 e o código CRC 4008E7DE.

0000063-86.2021.6.02.8000 0915024v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0915024).
Ateciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/07/2021, às 20:18, 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
0915046 e o código CRC F8D6FB3D.

0000063-86.2021.6.02.8000 0915046v1
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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 2021.
À SLC para informar o número do contrato para

fins de inclusão nas futuas notas de empenho, visto que não
identificamos esta informação no processo. Após, pedimos
retornar  direto para SGO para emissão das 2 NEs (serviços e
peças).

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 09/07/2021, às 08:23, 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
0915097 e o código CRC 38555E94.

0000063-86.2021.6.02.8000 0915097v1
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09/07/2021 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6510585 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 09/07/2021 17:32:57
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6510585
   Data prevista de publicação: 12/07/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

13657559
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 16-2021 -NEO
CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS
EIRELI.rtf

7ec353c8c80534f5
f481404ae08c8381 5,00 R$

165,20

13657560 Extrato do 1A Termo Aditivo ao Contrato nA 30-2020
(VELOO).rtf

9a3a52a3b60c0fb3
a9f431abbfd23b57 3,00 R$

99,12

13657561 Extrato do 2A Termo Aditivo ao Contrato nA 15-2020
(VELOO).rtf

ab0f6e6d67312ea2
01f5d0792abe3fc7 3,00 R$

99,12

TOTAL DO OFICIO 11,00 R$
363,44
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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 2021.
À SGO,
Informando que foi reservado o número 13/2021,

para o contrato de prestação de serviço de gestão de
manutenção de veículos, em rede especializada, através da
Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à
frota de veículos do TRE/AL e de veículos requisitados.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 09/07/2021, às 17:53, 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
0915573 e o código CRC 1E4B47E6.

0000063-86.2021.6.02.8000 0915573v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 257/2021 - SERVIÇOS; RO 519/2021 - vide SIAFI
NE 258/2021 - PEÇAS; RO 520/2021 - vide SIAFI
- Sugerimos anexar as notas de empenho aos autos após

assinatura.

Observação:

1.Memória de cálculo:
1.1 Serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede

especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para
atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de
veículos requisitados sob seu uso. Decisão nº 1443 / 2021 - TRE-
AL/PRE/GPRES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021. Valor proporcional a 06
m e s e s e conforme subitem 1.2.2, do Edital Nº 18 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC.

1.2 Vide extrato edital abaixo:

" 1.2.                        O valor estimado a ser gasto com peças e serviços, durante o
período de vigência de 12 (doze) meses, é de R$ 66.913,00 (sessenta e seis mil e
novecentos e treze reais) e R$ 33.435,00 (trinta e três mil e quatrocentos e trinta e
cinco reais), respectivamente, totalizando R$ 100.348,00 (cento mil e trezentos e
quarenta e oito reais)."

 

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 12/07/2021, às 15:51, 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
0915813 e o código CRC 49A93C26.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021071200158
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRF- 2ª RG, de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não sofreram alterações os preços registrados nas Atas de Registro de Preços abaixo
relacionadas:

. Ata (nº) Pregão Objeto Publicação na
Integra

Processo (nº) Contratada

. 056/20 131/20 Aquisição de impressoras, para o TRF
2ª Região, como Órgão Gerenciador, e Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo.

DOU nº 199
16/10/2020

Pág. 121

T R F 2 - EO F -
2019/00284

Repremig Representação e
Comércio de Minas Gerais
Lt d a .

. 071/20 156/20 Aquisição de computadores de mão tipo tablets, para a Justiça Federal da 2ª Região,
atuando o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) como Gerenciador e as Seções
Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e Espírito Santo (SJES) como participantes.

DOU nº 212
06/11/2020 Pág.
150

T R F 2 - EO F -
2020/00122

Microsens S/A.

. 063/20 132/20 Aquisição de notebooks, para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), Seção
Judiciária do Rio de Janeiro (SJRJ) e Seção Judiciária do Espírito Santo (SJES), atuando o
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) como Órgão Gerenciador e as Seções
Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e do Espírito Santo (SJES) como Órgãos Participantes.

DOU nº 212
06/11/2020
Pág. 150

T R F 2 - EO F -
2020/00180

Líder Notebooks Comércio e
Serviços Ltda.

. 058/20 134/20 Aquisição de veículos, tipo SUV ou Crossover, zero quilômetro, blindados, ano 2020/2021,
para a Justiça Federal da 2ª Região, nos anos de 2020 e 2021, atuando o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, como Órgão Gerenciador, e Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo como participantes.

DOU nº 204
23/10/2020
Pág. 131

T R F 2 - EO F -
2020/00198

COMBAT Armor Defense do
Brasil - EIRELI

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0274082-20.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 04.005.10.2021, firmado em
07/07/2021; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76; Contratada: ISH TECNOLOGIA S.A., CNPJ nº 01.707.536/0001-04;
Objeto: contratação de empresa especializada para upgrade de licenciamento de software
da solução empresarial Symantec Endpoint Protection - SEP, vigente na Justiça Federal da
3ª Região - JF3R, para o Symantec Endpoint Security Complete - SESC, incluindo
atualizações periódicas e suporte técnico; Vigência: a partir de sua assinatura pelo período
de 33 meses e 24 dias; Valor Total: R$ 1.445.940,00; Procedimento Licitatório: Pregão
Eletrônico 012/2021; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.248/91,
Lei Complementar n° 123/06, Decreto nº 10.024/19, Decreto nº 7.746/12, Decreto nº
7.174/10, Decreto n° 8.538/15, Instrução Normativa nº 02/15 do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/17 e Instrução
Normativa nº 1/19 do Ministério da Economia; Signatários: pelo Contratante, Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente, e pela Contratada, Renato
Tenório, Diretor-Regional SP.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2020; Processo SEI nº º 0003399-
98.2021.6.02.8000; Fund. Legal: artigo 57, II, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores
combinado com a Cláusula Onze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL,  e a
empresa VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.059.661/0001-02; Objeto:
prorrogação do prazo da vigência do Contrato nº 15/2020, que tem por objeto a prestação
de serviços de enlace de acesso à internet em banda larga, para as unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, por 12 meses.. Valor mensal: R$ 5.424,93; Valor total: R$ 65.099,16.
Assinatura: 09/07/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2020; Processo SEI nº 0003424-
14.2021.6.02.8000; Fund. Legal: artigo 57, II, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores
combinado com a Cláusula Onze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL,  e a
empresa VELOO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.059.661/0001-02; Objeto:
prorrogação do prazo da vigência do Contrato nº 30/2020, que tem por objeto a prestação
de serviços de enlace de acesso à internet em banda larga, para as unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, por 12 meses.. Valor mensal: R$ 258,33; Valor total: R$ 3.099,96.
Assinatura: 09/07/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021

Processo Administrativo SEI nº 0000063-86.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 08/07/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 16/2021, que visa a prestação de
serviço de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet,
com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do TRE/AL e de
veículos requisitados sob seu uso, conforme termo de referência, em que foi adjudicado o
objeto do certame à empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI,
CNPJ nº 25.165.749/0001-10, pelo valor de R$ 80.268,36, tudo com arrimo no art. 4º, XXII,
da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 9 de julho de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0002181-35.2021.6. Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção
civil com o objetivo de executar os serviços de reforma no novo prédio do Cartório
Eleitoral de Palmeira dos Índios - 10ª Zona Eleitoral, com fornecimento de material e mão
de obra, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.
. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/07/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00024-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 12/07/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/07/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 08/07/2021) 70011-00001-2021NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 4504/2021 - TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 09/2021.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput do art. 25,
bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: ID CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. CNPJ 35.518.536/0001-88. Do Objeto:
Prestação de serviços de fisioterapia e acupuntura. Dotação Orçamentária: Programa de
Trabalho 02.301.0570.2004.0001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Prazo de Vigência: 60
(sessenta) meses, a contar da data de publicação no D.O.U. Data da Assinatura:
18/06/2021. Assinam: Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO pelo Credenciante, e
o Senhor ÍTALO SMULLER PEREIRA CALDAS e a Senhora DANIELE ALVES BERNARDO, pela
Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 006/2020, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI. OBJETO:
Alteração quantitativa. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 65, I, "b", e § 1º, da Lei n.º 8.666/93.
PROCESSO SEI Nº 0052067-87.2019.6.05.8000. ASSINATURA: 09/07/2021. SIGN AT Á R I O S :
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Rafael Beda Gualda, pela Contratada.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 14/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
08/07/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a eventual aquisição
de equipamentos de informática.

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIDEC - 09/07/2021) 070013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao CONVÊNIO Nº 01/2019 - SEI nº 02996.2021-2. CONVENIADO:
Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos - CNPJ: 17.167.412/0001-13.
OBJETO: alterar a cláusula contratual do Convênio nº 01/2019 que trata do percentual
máximo de consignação em folha de pagamento do servidor público do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso. VIGÊNCIA: a partir de 12/07/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº
8.666/1992 e Lei nº 14.133/2021. SIGNATÁRIOS: pelo TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues
Diogo - Diretor-Geral e, pelo Conveniado, Jose Donisete Rosseto e Andréa Maria Mello Cruz
Portinho.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - UASG 70016

Nº Processo: 0000148-93.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de locação e instalação de equipamentos de PABX digitais, bem
como, atender as condições de manutenção, de assistência técnica e garantia conforme
especificações, quantidades e condições constantes deste Edital e seus Anexos.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 12/07/2021 das 12h00 às 17h59. Endereço: Rua Desembargador
Leão Neto do Carmo, 23, Parque Dos Poderes - Campo Grande/MS ou
https://www.gov.br/compras/edital/70016-5-00019-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 12/07/2021 às 12h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/07/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

HARDY WALDSCHMIDT
Diretor-geral

(SIASGnet - 09/07/2021) 70016-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº 0004144-43.2019.6.13.8000; 4º TA ao Contrato nº 65/2010; Locadores:
Rander Roberto dos Reis e Michelli Portugal Araújo dos Reis; Vigência: 03/08/2021 a
02/08/2026; Objeto: Alteração e prorrogação do contrato; Valor: R$ 65.478,60;
Classificação:3390.36.15; PT: 02.122.0033.20GP.0031; Fundamento Legal: Art. 3º da Lei nº
8.245/91 c/c art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Segunda do Contrato;
art. 18, da Lei nº 8.245/91; art. 65, inciso II, alínea "c" da Lei 8.666/93; Signatários:
Maurício Caldas de Melo-Diretor-Geral pelo TRE-MG e Rander Roberto dos Reis e
Michelli Portugal Araújo dos Reis - Locadores; Assinatura: 07/07/2021.

Processo nº 0004843-34.2019.6.13.8000; 3º TA ao Contrato nº 72/2011; Locadora: Maria
Aparecida Resende Oliveira; Vigência: 27/07/2021 a 26/07/2026; Objeto: Prorrogação
alteração e revisão do contrato; Valor: R$ 87.300,00; Classificação:3390.36.15; PT:
02.122.0033.20GP.0031; Fundamento Legal: Art. 3º da Lei nº 8.245/91 c/c art. 62, §3º,
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