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

 

Memorando nº 1132 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 12 de dezembro de 2019.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Proposta. Contratação. Serviço. Orçamentação. Manutenção. Veículos.

 

Senhor Secretário,
 
De ordem do senhor Chefe da Seção de Administração de Prédios

e Veículos, apresenta-se proposta de contratação de serviço de orçamentação
de manutenção veicular, com vistas a subsidiar as intervenções preventivas e
corretivas a serem realizadas na frota deste Regional.

A solução pretendida tem por objetivo proporcionar maior
transparência e segurança na análise de preços e aprimorar a agilidade dos
procedimentos, podendo funcionar como acessória das contratações de
manutenção veicular dentro e fora de garantia, tanto para validação de
métricas e preços, como para suportar negociações com fornecedores e
prestadores de serviço.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 17/12/2019, às 13:16, 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
0635414 e o código CRC E79382DF.

0010689-38.2019.6.02.8000 0635414v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

1.1. Contratação de serviço de
disponibilização de software de
orçamentação de intervenções preventivas
e corretivas em veículos, conforme
especificações descritas neste Termo de
Referência.

2. Justificativa

2.1. A contratação tem por objetivo
proporcionar transparência e agilidade na
análise, negociação e aprovação das
propostas de manutenções veiculares
durante e após o período de garantia,
apresentando métricas e preços
referenciais.

O software deverá apresentar as
seguintes características mínimas:

 

3.1. Disponibilidade ininterrupta para uso do
software;

3.2. Banco de dados que contemple todos
os veículos da frota do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, conforme Anexo I;

3.3. Banco de dados compreensivo de todas
as peças, materiais e possibilidades de
serviços destinados à manutenção dos
veículos listados;

3.4. Atualização semestral de banco de
dados de acordo com os parâmetros
utilizados pelas montadoras de veículos;

3.5. Quantificação padronizada de mão de
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3.
Especificações

obra para cada uma das intervenções, ou
seja, a solução deverá informar com
precisão a quantidade de mão de obra
necessária para cada uma das intervenções,
segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias;

3.6. Precificação padronizada de todas as
peças e materiais necessários à manutenção
dos veículos listados, segundo parâmetros
das montadoras/concessionárias;

3.7. Funcionamento baseado, ou
exclusivamente por sítio da Rede Mundial de
Computadores, ou exclusivamente por
software instalado em estações de trabalho
com função automatizada de atualização de
banco de dados, ou por combinação dos
modelos;

3.8. Concessão de 03 (três) perfis de
acesso – 01 (um) para a Fiscalização Técnica
do Contrato de Manutenção de Veículos, 01
(um) para a Conformidade Contábil e 01
(um) para a Auditoria;

3.9. Concessão de acesso por 12 (doze)
meses, a contar da disponibilização plena do
serviço.

4. Valor
estimado da
contratação

A ser determinado em pesquisa de preços.

5. Prazo de
entrega

5.1. Prazo máximo de disponibilização plena
do serviço contratado é de 30 (trinta) dias, a
contar da assinatura do contrato;

5.2. O recebimento definitivo do serviço será
realizado em até 2 (dois) dias úteis após a
constatação de sua disponibilização plena e
demonstração de funcionamento ao grupo
de servidores designado para operar o
software;

5.2.1. A Contratada será informada do
recebimento definitivo do serviço por meio
de correspondência encaminhada ao
endereço de correio eletrônico a ser
informado no momento da assinatura do
Contrato.
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6. Pagamento
6.1. O pagamento será realizado no prazo
de 10 (dez) dias, a contar do recebimento
definitivo do serviço.

7. Garantia e
Assistência

Técnica

7.1. Os serviços deverão contar com
garantia de pleno funcionamento
ininterrupto durante toda a duração de sua
prestação;

7.2. Durante toda a prestação dos serviços,
a Contratada deverá manter telefone e
endereço de correio eletrônico para
esclarecimento de dúvidas de segunda a
sábado, em horário comercial, com prazo
máximo de 01 (um) dia útil para resposta;

7.3. A Contratada deverá manter telefone e
endereço de correio eletrônico para a
prestação de assistência técnica de segunda
a sábado, em horário comercial, com prazo
máximo de 01 (um) dia útil para solução do
problema apresentado.

8. Recursos
Orçamentários

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

9. Do local da
prestação dos

serviços

9.1. A solução será disponibilizada para uso
a partir de, pelo menos, 03 (três) estações
de trabalho do Contratante;

9.2. A Contratada deverá atuar para a
efetivação da disponibilização plena dos
serviços, contando, onde for necessário,
com a cooperação dos técnicos do
Contratante.

10. Unidade
Fiscalizadora

10.1. A Fiscalização Técnica deverá ser
realizada por servidor a ser designado pelo
Contratante, considerando-se a necessidade
de conhecimentos relacionados ao
funcionamento do software;

10.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade quanto
ao cumprimento das obrigações pactuadas
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entre as partes.

11.
Obrigações da

Contratada

11.1. Garantir que as especificações do
ponto 3, acima, sejam satisfeitas e mantidas
durante todo o curso da contratação;

11.2. Arcar com todas as despesas, diretas
ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas;

11.3. Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à fiscalização da prestação
do serviço;

11.4. Manter-se, durante toda a vigência do
Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas para a
celebração do Contrato;

11.5. Responsabilizar-se integralmente pelos
danos causados direta ou indiretamente à
Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas ou a terceiros, por sua culpa ou
dolo durante a execução do Contrato, não
excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento porventura efetuado pelo
Contratante;

11.6. Responder pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do
Contrato, inclusive com pessoal utilizado na
execução dos serviços, que não terá
qualquer vínculo empregatício com o
Contratante;

11.7. Responsabilizar-se por quaisquer
acidentes de que venham a ser vítimas os
seus empregados ou prepostos quando em
serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas
e previdenciárias lhes assegurem e demais
exigências legais para o exercício das
atividades;

11.8. Disponibilizar a solução e atuar
proativamente para sua integral
implementação e funcionamento durante
todo o curso da contratação, em conjunto
com os técnicos do Contratante, quando
necessário;

11.9. Realizar treinamento inicial dos
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usuários do sistema e manter serviço para
esclarecimento de dúvidas e assistência
técnica nos termos do item 7, acima;

11.9.1. O treinamento inicial poderá ser
presencial ou remotamente realizado, por
meio hábil a permitir o domínio das funções
essenciais da solução, quais sejam, (i)
identificação correta de marca e modelo do
veículo, (ii) de peças e materiais a serem
substituídos, (iii) quantificação e precificação
por peça e material e (iv) por serviço
relacionado a cada intervenção e (v) edição
e finalização de orçamento para juntada aos
autos;

12.
Obrigações do
Contratante

12.1. Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução do contrato;

12.2. Atestar a execução do objeto do
contrato na forma prevista;

12.3. Efetuar o pagamento à contratada de
acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 17/12/2019, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 17/12/2019, 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
0637626 e o código CRC 5BFA4EAB.
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Poder Judiciário Federal

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

ANEXO I

Marca Modelo Ano/Fab Combustível Placa

Volkswagen

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2274

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2544

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2564

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2972

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2982

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2992

Micro-ônibus
Eurobus

2014/2014 Diesel-S10 OXN 8228

Mitsubishi

Lancer 2.0 CVT 2015/2016 Gasolina QLD 3531

L 200 Triton HPE
3.2

2015/2016 Diesel-S10 QLD 0340

L 200 Triton HPE
3.2

2015/2016 Diesel-S10 QLD 1770

L 200 Triton HPE
3.2

2015/2016 Diesel-S10 QLD 0350

L 200 Triton 2013/2014 Diesel-S10 ORI 3539

General
Motors 

Cruze LT 1.8 2013/2013 Flex ORI 7195

Ford

Caminhão Cargo
1319

2015/2016 Diesel QLB 3471

Van transit furgão
2.2

2013/2013 Diesel ORK 7700

Citroen

Jumper M33M
2.3 S

2010/2011 Diesel NME 3489

C4 Lounge Shine 2018/2019 Flex QLD 2332

Fiat Fiorino 1.4 2015/2016 Flex QLD 0960
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Poder Judiciário Federal

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

Iveco
Caminhão Daily

55C17
2012/2013 Diesel-S10 ORE 7431

Agrale
Caminhão A

10.000
2013/2013 Diesel-S10 OHC 1923

Honda

Motocicleta CG
125 Cargo

2006/2006 Gasolina MVH 4144

Motocicleta CG
125 Cargo

2011/2011 Gasolina NMN 8137

Motocicleta CG
125 Cargo

2006/2006 Gasolina MVH 4074

Yamaha YBR 125 2009/2009 Gasolina NLC 8218

Renault Master L3H2 2018/2019 Diesel-S10 QLF 0022
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MOVIDOS PELA

TRANSPARÊNCIA

Você sabe quanto 

custa a manutenção 

de sua frota?

Nós sabemos.
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Ao redor do mundo:
Somos o maior e mais confiável fornecedor de informações 

para o mercado de reparação automotiva!

92 
países

Presença 
Global

6.000
funcionários 
ao redor do 

mundo

4
centros de 

desenvolvimento
(banco de dados)

México   
China 

Espanha 
França

195 mil 
clientes

Seguradoras;  
reguladoras, 

oficinas, 
concessionárias e 
usuários em geral

Solera no mundo
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Audatex no Brasil

17 
anos no 

Brasil

30
Reguladoras

2.500
Concessionárias 

e Oficinas

45
Seguradoras

533
Órgãos 

Públicos

7.000
Pontos 

instalados

140 mi
Orçamentos 
realizados

Audatex no Brasil

21 
anos no 

Brasil

30
Reguladoras

2.000
Concessionárias 

e Oficinas

17
Seguradoras

400
Órgãos 

Públicos

7.000
Pontos 

instalados

140 mi
Orçamentos 
realizados
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O AudatexGov é o novo 

sistema voltado para a 

gestão de manutenção e 

reparo de frota! 

Apresentação Audatex (0637660)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 12



Audatex é...
• Líder em orçamentação eletrônica no mercado automotivo

• Única tecnologia que permite gerir e fiscalizar os contratos de 

manutenção de veículos e fornecimento de peças para frotas 

públicas

• Solução ideal para facilitar a licitação de oficinas prestadoras 

de serviços e fornecedores de peças automotivas.

• Permite o comparativo de preços 

• Oferece uma base de dados com preços atualizados

• Fornece relatórios aceitos como evidências em auditorias
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Conheça os principais 

benefícios do Sistema 

AudatexGov para a 

sua frota! 
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Benefícios e 
economia em 
utilizar o 
Sistema 
AudatexGov

• Padronização nos processos licitatórios

• Objetividade no critério de julgamento dos editais e licitações

• Detalhamento e precisão nos preços de peças e tempos de mão de obra: 
evita superfaturamento dos prestadores (oficinas e fornecedores de 
peças)

• Gerenciamento de contratos administrativos

• Redução de profissionais para conferência dos orçamentos: apenas um 
profissional para conduzir o Sistema Audatex:

• Facilidade na busca de peças por meio da ferramenta Grid sem 
erros na inclusão de peças

• Aplicação correta de peças por modelos e versões

• Velocidade na elaboração do orçamento

• Aumento da Produtividade - Até 33%
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Benefícios e 
economia em 
utilizar o 
Sistema 
AudatexGov

• Parametrização de desconto sobre os valores do Sistema Audatex de 
acordo com o contrato de cada prestador

• Tabela tempária para operações de trocas das peças, reparação e 
pintura

• Redução de despesas com peças

• Desenvoltura para o Departamento de Frotas

• Software de fácil manuseio com campos específicos para a 
Administração Pública
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Economia e agilidade na Administração Pública

Licitação tipo registro de preço Registro de preço com base no sistema AudatexGov

Levantamento e relação de todas as peças e veículos da frota, para 
serem licitadas. (Tempo médio: 90 dias)

Basta relacionar os veículos com marcas e modelos e ano de 
fabricação. (Tempo médio: 5 dias)

Quando a peça não estiver na relação objeto da licitação e custar 
acima de R$ 400,00 deve-se fazer uma compra direta (extra) 
consultando no mínimo 3 fornecedores. (Tempo médio: até 15 dias)

Não há perda de tempo! O AudatexGov já possui o valor das peças em
seu banco de dados: Tabelas PPS de Preços Públicos Sugeridos pelos 
fabricantes às suas redes de concessionários autorizados. (Tempo 
máximo: 1 hora)

Custo médio de uma licitação conforme item 2 = R$ 1.000,00
considerando os fatores tempo e recursos 

Sem custo. Cada orçamento será conferido individualmente no Sistema 
AudatexGov.

Número de licitações extras conforme item 2 = aproximadamente 50 
processos

Sem processos extras

Tempo médio para a entrega de um serviço concluído pelo prestador 
utilizando método orçamento convencional: 9 dias

Em média 4 dias
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(tempo médio 5 dias)

Orçamento Convencional

(tempo médio 1 hora)

Orçamento Eletrônico

Agilidade na Elaboração do Orçamento

Sinistro

Sinistro

Rascunho Cotação Digitação Orçamento Aprovação

AprovaçãoOrçamentação
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Aumento em produtividade e economia. Velocidade na 
elaboração e facilidade na aprovação do orçamento

Comparativo Orçamento Manual x Eletrônico

Ganhando agilidade e evitando perdas com AudatexGov

ORÇAMENTO

Manual Eletrônico

Elaboração e aprovação do orçamento 2 dias 1 hora

Tempo de serviços 2 dias 2 dias

Permanência média do veículo na oficina 4 dias 2 dias
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Muito obrigado!
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OFERTA DE MODELOS

Setembro/2019

Confira abaixo as atualizações desse mês:

Novos

Sistema Audatex
MAIOR FORNECEDOR MUNDIAL DE INFORMAÇÕES

PARA O MERCADO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA.

- BMW X2
- SUBARU XV (18 -)
- HARLEY DAVIDSON SOFTAIL
- LIFAN 320
- LIFAN 530
- LIFAN X60

Novos Fabricantes

- LIFAN
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OFERTA DE MODELOS

Setembro/2019

Veículos passageiros
Fabricantes: 32
Modelos disponíveis:  7013

Veículos utilitários
Fabricantes: 18
Modelos disponíveis: 1265

Caminhões
Fabricantes: 7
Modelos disponíveis: 1409

Motos
Fabricantes: 5
Modelos disponíveis: 1336

Sistema Audatex
MAIOR FORNECEDOR MUNDIAL DE INFORMAÇÕES

PARA O MERCADO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA.
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Veículos passageiros

ALFA ROMEO
145
147
155
156
164
166
SPIDER

AUDI
A1 (11 - 15)
A1 (16 - )
A3 (07 - 08)
A3 (09 - 12)
A3 (97 - 06)
A3 (13 - )
A3 (2016)
A3 (17- )
A3 CABRIO (15 – 16)
A3 SEDAN (14 - 16)
A3 SEDAN (17- )
A4 (01 - 05)
A4 (05 - 08)
A4 (08 - 09)
A4 (10 - 12)
A4 (12 - 14)
A4 (15 - 15)
A4 (16 - )
A4 (95 - 00)
A4 CABRIO
A5 (09 - 11)
A5 (12 - 14)
A5 (15 - )
A5 SPORTBACK (10-12)
A5 SPORTBACK (12-17)
A5 SPORTBACK (18- )
A6 (02 - 05)
A6 (05 - 08)
A6 (09 - 11 )
A6 (12 -14)
A6 (15 - )
A6 ALLROAD (01 - 05)
A6 AVANT (13-)
A7
A7 SPORTBACK (15- )
A8 (03 - 10)
A8 (11 - 14)
A8 (95 - 02)
A8 (14 - )
Q3 ( 13 - 15 )
Q3 ( 16 - )
Q5 (09 - 12)
Q5 (13 - 17)
Q5 (18 - )
Q7 ( 07 - 12 )
Q7 (12 - )
RS3 (18 -)
RS4
R8 (10 – 15)
R8 (16 - )
S3/RS3 (15 - 16)

BMW
I8
SÉRIE 1 (05 - 12)
SÉRIE 1 (12 – 15)
SÉRIE 1 (16- )
SÉRIE 2 Coupé (14 - )
SÉRIE 2 Act. Tourer
SÉRIE 3 (06 - 08)
SÉRIE 3 ( 09 - 12)
SÉRIE 3 (13 - 15)
SÉRIE 3 (16 - )
SÉRIE 3 (91 - 98)
SÉRIE 3 (99 - 05)
SÉRIE 3 Cabrio (07 - )
SÉRIE 3 CC (00 - 06)
SÉRIE 3 COMPACT
SÉRIE 3 Coupé (07-)
SÉRIE 3 GT (14 - 16)
SÉRIE 3 GT (17 - )
SÉRIE 4 Coupé (14 - )
SÉRIE 4 (15 – 16)
SÉRIE 4 (17 - )
SÉRIE 5 (04 - 07)
SÉRIE 5 (08 - 10)
SÉRIE 5 (10 - 13)
SÉRIE 5 (14 - 16)
SÉRIE 5 (96 - 03)
SÉRIE 5 GT (10 - 12)
SÉRIE 6
SÉRIE 6 Coupé
SÉRIE 6 Gran Coupé
SÉRIE 7 (02 - 08)
SÉRIE 7 (09 - 15)
SÉRIE 7 (94 - 01)
SÉRIE 7 (16 -)
M3 SEDAN (15 - )
M4 Coupé
X1 (10 - 15)
X1 (16 - )
X2
X3
X3 xDrive
X4 (15 – 18)
X5 (00 - 06)
X5 (07 - 13)
X5 (14 - )
X6 (08 - 14)
X6 (15 - )
Z3
Z4 (03 - 09)
Z4 (10 - )

CHRYSLER
300C
300M

TT (07 - 14)
TT (15 - )
TT (99 - 06)
S7/RS7 Sportback
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GRAND CHEROKEE (05 - 10)
GRAND CHEROKEE (94 - 98)
GRAND CHEROKEE (99 - 04)
GRAND CHEROKEE(11 - )
GRAND CARAVAN
JEEP CHEROKEE (02 - 07)
JEEP CHEROKEE (97 - 99)
JEEP CHEROKEE(08 - 12)
JEEP CHEROKEE(14 - )
JEEP COMMANDER
JEEP COMPASS (12 - 15)
JEEP COMPASS (17 - )
JEEP WRANGLER ( - 06)
JEEP WRANGLER (07 - )
NEON (00 - 04)
NEON (95 - 99)
PT CRUISER
RENEGADE
SEBRING
STRATUS
TOWN & COUNTRY

CITROEN
AIRCROSS /C3 PICASSO
C3 (03 -12)
C3 (13 - )
C4
C4 LOUNGE
C4 PALLAS
C4 PICASSO (09 - 13)
C4 PICASSO (16 - )
C5 (01 - 04)
C5 (05 - 08)
C5 (09 - )
C6
C8
DS3 (12-14)
DS3 (15 - )
DS4
DS5
XANTIA
XSARA (01 - 04)
XSARA (98 - 00)
XSARA BREAK
XSARA PICASSO ( -07)
XSARA PICASSO (08- )

DAIHATSU
TERIOS

DODGE
DAKOTA
DURANGO

JOURNEY
RAM

FIAT
500 (10 - 11)
500 (12 - )
500 CABRIO (13 - )
ARGO
BRAVA
BRAVO (11-14)
BRAVO (16-)
COUPÉ
CRONOS
DOBLO (02 - 09)
DOBLO (10 - )
ELBA
FREEMONT
GRAND SIENA
IDEA (06 - 10)
IDEA (11 - )
LINEA (09-14)
LINEA (15-)
MAREA
MAREA WEEKEND
MOBI
PALIO (01 - 06)
PALIO (12 - )
PALIO (96 - 02)
PALIO FASE II
PALIO FASE III
PALIO WEEK.(01 - 04)
PALIO WEEK.(05 - 08)
PALIO WEEK.(09 - 12)
PALIO WEEK.(13 - )
PALIO WEEK.(97 - 00)
PRÊMIO
PUNTO (13 - )
PUNTO(08 - 12)
SIENA (01 - 06)
SIENA (98 - 00)
SIENA FASE II
SIENA FASE III
SIENA FASE IV
STILO (03 - 07)
STILO (08 - )
TEMPRA
TEMPRA SW
TIPO
UNO (10 - 15)
UNO (15 -)
UNO (85 - 90)
UNO (91 - 04)
UNO MILLE (04 - 13)

Veículos passageiros

CHERY
CELER (13 – 15)
NEW QQ
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Veículos passageiros

UNO MILLE (91 - 96)
UNO MILLE (97 - 04)

FORD
BELINA
CORCEL
DEL REY
ECOSPORT (03 - 07)
ECOSPORT (08 - 12)
ECOSPORT (13 - )
EDGE
ESCORT (84 - 86)
ESCORT (87 - 92)
ESCORT (93 - 96)
ESCORT (97 - 03)
ESCORT SEDAN (97 - )
ESCORT WAGON (97 - )
EXPLORER (05 - )
EXPLORER (93 - 01)
FIESTA (02 - 07)
FIESTA (08 - 10)
FIESTA (11 - )
FIESTA (95)
FIESTA (96 - 07)
FOCUS (01 - 09)
FOCUS (09 - 13)
FOCUS (14 - )
FUSION (06 -12)
FUSION (13 - )
KA (08 - 13)
KA (15 - )
KA (97 - 07)
MONDEO HATCH (94-96)
MONDEO SEDAN (02-06)
MONDEO SEDAN (94-96)
MONDEO SEDAN (97-01)
MONDEO WAGON (94-96)
MONDEO WAGON (97-99)
NEW FIESTA (11 - 13)
NEW FIESTA(14 - )
ROYALE
SCALA
SÉRIE F (15 - )
VERONA (90 - 92)
VERONA (93 - 96)
VERSAILLES

GM
A-20

AGILE
ASTRA (95)
ASTRA (99 - 11)
BLAZER (01 -08)
BLAZER (09 - )
BLAZER (96 - 00)
BONANZA
C-20
CALIBRA
CAMARO
CAPTIVA
CARAVAN
CELTA (01 - 06)
CELTA (07 - )
CHEVETTE
CHEVY
CLASSIC (11- )
COBALT
CORSA (02 - 12)
CORSA (94 - 02)
CORSA PICK-UP
CORSA SEDAN (96 -10)
CORSA WAGON
CRUZE (12 - 16)
CRUZE (17 - )
CRUZE SPORT 6 (12 - 16)
D-20
GMC
IPANEMA
KADETT
MALIBU
MARAJO
MERIVA
MONTANA (04 - 11)
MONTANA (11 - )
MONZA (85 - 90)
MONZA (91 - 96)
OMEGA (93 - 98)
OMEGA (99 - )
ONIX
OPALA
PRISMA (07-12)
PRISMA (13-)
S-10 (01 -08)
S-10 (09 - 11)
S-10 (12 -)
S-10 (95 - 00)
SILVERADO
SILVERADO GR BLAZER
SONIC
SPACE VAN
SPIN
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Veículos passageiros

SUPREMA
TIGRA
TRACKER (01 - 09)
TRACKER (14 -)
TRAFIC
TRAILBLAZER
VECTRA (06 - )
VECTRA (94 - 96)
VECTRA (97 - 05)
VECTRA GT
VERANEIO
ZAFIRA

HONDA
ACCORD (03 - 07)
ACCORD (08 - 12)
ACCORD (13 - )
CITY (10 - 14)
CITY (15 - )
CIVIC (04 - 06)
CIVIC (97 - 03)
CIVIC IMP.(96 - 98)
CR-V (00 - 01)
CR-V (02 - 06)
CR-V (07 - 11)
CR-V (12 – 16)
CR-V (18 - )
FIT (03 - 08)
FIT (09 - 14)
FIT (15 - )
HR-V
NEW CIVIC (06 - 11)
NEW CIVIC (12 - 16 )
NEW CIVIC (17 -)
WR-V

HYUNDAI
ACCENT
ATOS PRIME
AZERA (07-11)
AZERA (12 - )
CRETA
COUPE (97 - 01)
ELANTRA (01 - 04)
ELANTRA (11 - 13)
ELANTRA (14 - 16)
GRAND SANTA FÉ
HB20
i30 (10 - 12)
i30 (13 - 15)
i30 (16 - )
iX 35 (10 - 15)
MATRIX
SANTA FÉ (01 - 05)
SANTA FÉ (06 - 10)
SANTA FÉ (11 - 12)
SANTA FÉ (13 - )
SONATA (05 - 08)

SONATA (10 - )
TERRACAN
TUCSON (05 - 17)
TUCSON (17 - )
VELOSTER
VERACRUZ

JAGUAR
F-TYPES
-TYPE
XF (08 – 15)
XJ (04 - 09)
XJ (10 - )
XK
XK-8 (96 - 05)
X-TYPE

KIA
CARENS
CADENZA (11 - 13)
CARNIVAL (06 - 14)
CARNIVAL (99 - 05)
CERATO (06 - 08)
CERATO (09 - 12)
CERATO (13 - )
CLARUS
MAGENTIS
MOHAVE
NEON (00 - 04)
OPIRUS
OPTIMA (12 – 13)
OPTIMA (14 - )
PICANTO (06 - 07)
PICANTO (08 - 11)
PICANTO (11 - 14)
PICANTO (15 - )
SEPHIA
SHUMA
SORENTO (04 - 09)
SORENTO (10 - 13)
SORENTO (13 - 15)
SORENTO (16 – 17)
SORENTO (18 -)
SOUL (09 - 11)
SOUL (12 - )
SPORTAGE (05 - 10)
SPORTAGE (11 - 15)
SPORTAGE (16 - )
SPORTAGE (95 - 01)

LAND ROVER
DEFENDER (07 - )
DEFENDER (96 - 06)
DISCOVERY 3

JAC MOTORS
T40E
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Veículos passageiros
DISCOVERY 4
DISCOVERY (17 - )
DISCOVERY SPORT
EVOQUE
FREELANDER
FREELANDER 2
RANGE ROVER S(06-13)
RANGE ROVER S(14 - )
RANGE ROVER(02 - 12)
RANGE ROVER(13 - )
RANGE ROVER VELAR

LEXUS
CT 200h
ES 300
ES 350 (06 - 12)
ES 350 (13 - )
IS 250
LS 430
LS 460 (07 - 12)
LS 460 (13 - )
NX 200t
RX 350 (13-16)

LIFAN
320
530
X60

MB
AMG GT
C SPORTCOUPE
CL (01 - 05)
CL (08 - 11)
CLA
CLA (17 - )
CLS Shooting Brake
CLASSE A (06 - 08)
CLASSE A (13 - 16)
CLASSE A (16 - )
CLASSE A (99 - 05)
CLASSE B (06 - 11)
CLASSE B (12 - 15)
CLASSE B (15 - )
CLASSE C (01 - 07)
CLASSE C (08 - 11)
CLASSE C (94 - 00)
CLASSE C (12 - 15)
CLASSE C (15 - )
CLASSE C COUPÉ (11 - 16)
CLAS. C COUPE(16 -)
CLAS. C TOUR.(12-14)
CLASSE E (03-09)
CLASSE E (14 - 16)
CLASSE E (96 - 03)
CLASSE E (10 - 13)
CLAS. E COUPE(10-13)
CLASSE E CABRIO (10 - 13)
CLASSE E CABRIO (14 - )
CLASSE E COUPÉ (14 - )
CLASSE C ESTATE (15 -)

MINI
COOPER (09 - 10)
COOPER (11 - 13)
COOPER (14 - )
COOPER CABRIO
COOPER CLUBMAN II
COOPER CLUBMAN III
COUNTRYMAN
PACEMAN

MITSUBISHI
AIRTREK
ASX (11 - 16)
SX (16 - )
ECLIPSE
GALANT (92 - 96)
GALANT (97 - 03)
GRANDIS
LANCER
OUTLANDER (08 - 13)
OUTLANDER (14 - 15)
OUTLANDER (16 - )
PAJERO (93 - 97)
PAJERO (98 - 99)
PAJERO DAKAR
PAJERO FULL (00-07)
PAJERO FULL (08- )
PAJERO iO
PAJERO SPORT(06 - 11)

CLASSE E TOURING
CLASSE G (16 - 18)
CLASSE G (19 -)
CLASSE GLC COUPÉ
CLASSE GLK
CLASSE M (06 - 10)
CLASSE M (98 - 05)
CLASSE ML (12 - 15)
CLASSE R (06 - )
CLASSE S (06 - 09)
CLASSE S (99 - 05)
CLASSE S (14 - 17)
CLASSE S COUPÉ (14-)
CLASSE SL (13 – 16)
CLC (09 - 11)
CLK (03 - )
CLK (98 - 02)
CLS (06 - 10)
CLS COUPÉ (11 - 14)
CLS COUPÉ (15 - )
GL (08 - 12)
GLA
GLC (16 - )
GLC COUPÉ (17 -)
GLE COUPÉ
MB 180-D
SL
SLK (05 - 08)
SLK (12 - )
SLK (96 - 04)
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Veículos passageiros

PEUGEOT
106
206
206 SW
207
208
2008
3008 (11 - 16)
3008 (18 - )
306 3P
306 5P
306 BREAK
306 CABRIOLET
306 SEDAN
307 CC (04 - 06)
307 CC (07 - )
307 HATCH (01 - 06)
307 HATCH (07 - )
307 SEDAN (07 - )
307 WAGON (03 - 06)
307 WAGON (07 -)
308
308 CC
406 (00 - )
406 (97 - 99)
407
408
508 (12 - 14)
5008
607

806
807
RCZ

RENAULT
19
21
21 NEVADA
CAPTUR
CLIO (00 - 03)
CLIO (03 - 06)
CLIO (06 - 12)
CLIO (13 - )
CLIO (96 - 99)
DUSTER
DUSTER OROCH
EXPRESS
FLUENCE
GRAND SCÉNIC
KANGOO (00 - 01)
KANGOO (09 - )
KWID
LAGUNA (02 - )
LAGUNA (94 - 01)
LAGUNA NEVADA
LOGAN (08 - 13)
LOGAN (14 -)
MASTER (02 - 09)
MASTER (10 - 13)
MASTER (13 - )
MÉGANE
MÉGANE II CC
SANDERO (08 - 14)
SANDERO (15 - )
SCÉNIC
SYMBOL
TRAFIC
TWINGO

NISSAN
350Z
370Z
ALTIMA
FRONTIER II (09 – 16)
GT-R
KICKS
L-200 TRITON SPORT
LIVINA
MARCH
MARCH II
MAXIMA
MURANO
PATHFINDER (06 - )
PATHFINDER (96 - 05)
SENTRA (05 - 07)
SENTRA (08 - 13)
SENTRA (14 - )
TIIDA
VERSA (16 - )
X-TERRA
X-TRAIL
X-TRAIL II

PORSCHE
911 (05 - 12)
911 (13 - 16)
911 (98 - 05)
911 (17 -)
918 SPYDER
718 BOXSTER (17 - )
718 CAYMAN (17 - )
BOXSTER (12 - 16)
BOXSTER (05 - 11)
BOXSTER (97 - 04)
CAYENNE (03 - 10)
CAYENNE (19 - )
CAYENNE (11 - 18)
CAYMAN (06 - 12)
CAYMAN (13 - 16)
MACAN
PANAMERA (10 - 16)
PANAMERA (17 - )
PANAMERA SPORT TURISMO

PAJERO SPORT (99-06)
PAJERO SPORT (19 -)
PAJERO TR4 (03 - 09)
PAJERO TR4 (09 - )
SPACE WAGON

Demonstrativo de modelos atendidos (0637668)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 29



Veículos passageiros

SUBARU
FORESTER (08 - 12)
FORESTER (98 - 08)
FORESTER (14 - )
IMPREZA (01 - 07)
IMPREZA (08 - 12 )
LEGACY (04 - 09)
LEGACY (10 - 14)
SUBARU LEGACY (15 - )
SUBARU OUTBACK (15 - )
SUBARU XV (12 - )

SUZUKI
GRAND VITARA (09- )
GRAND VITARA (98-03)
JIMNY
SWIFT (15-)
SX4
VITARA

TOYOTA
CAMRY (02 - 06)
CAMRY (07 - 11)
CAMRY (12 - )
CAMRY (97 - 98)
COROLLA (03 - 08)
COROLLA (09 - 11)
COROLLA (12 - 14)
COROLLA (15 - )
COROLLA (93 - 97)
COROLLA (97 - 98)
COROLLA (98 - 02)
ETIOS
FIELDER
FJ CRUISER
LAND CRUISER PRADO
PRIUS (13-15)
PRIUS (16 -)
RAV-4 (01 - 05)

VOLVO
C30 (07 - 09)
C30 (10 - )
C70
S40 / V40 (96 - 04)
S40 / V50 (04 - 12)
V40 (13 -)
S60 (01 - 09)
S60 (11 - 15)
S60 (16 -)
S80 (07 - )
S80 (99 - 06)
V60 (11 - 16)
V60 (19 -)
V70 / XC70 (00 - 07)
V70 / XC70 (08 - )
Xc40
XC60 (09 - 17)
XC60 (18 -)
XC90 (03 - 13)
XC90 (16 - )

VW
APOLLO
BORA (01 - 07)
BORA (08 -)
BRASILIA
CC
EOS
FOX (04 - 10)
FOX (10 - 14)
FOX (15 - )
FUSCA (13 - )
FUSCA (93 - 96)
GOL (84 - 96)
GOL II Geração
GOL III Geração
GOL IV Geração
GOL V Geração
GOL VI Geração
GOL VII / Voyage
GOLF (07 -14)
GOLF (14-)
GOLF (95 - 98)
GOLF (99 - 07)
JETTA SEDAN (07-10)
JETTA SEDAN (11-14)
JETTA SEDAN (15 - 18)
JETTA VARIANT(10-12)
JETTA SEDAN (18 - )
LOGUS
NEW BEETLE
PARATI (85 - 95)
PARATI II Geração

SEAT
CORDOBA (95 - 99)
CORDOBA (99 - 03)
IBIZA (95 - 99)
IBIZA (99 - 02)

SSANGYONG
ACTYON
ACTYON SPORTS
KORANDO
KORANDO C
KYRON
MUSSO
REXTON

SMART
FORTWO

RAV-4 (06 - 12)
RAV-4 (13 - )
RAV-4 (99 - 00)
YARIS HATCH
YARIS SEDAN
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Veículos passageiros

PARATI III Geração
PARATI IV Geração
PASSAT (02 - 05)
PASSAT (06 - 10 )
PASSAT (11 - 15 )
PASSAT (16 - )
PASSAT (74 - 89)
PASSAT (95 - 97)
PASSAT (98 - 01)
PASSAT CC (09 - )
POLO
VIRTUS
TIGUAN ALLSPACE
POINTER
POLO (01 - 02)
POLO (03 - 06)
POLO (07 - )
POLO (97 - 00)
QUANTUM (86 - 91)
QUANTUM (92 - 98)
QUANTUM (99 - 02)
SANTANA (85 - 91)
SANTANA (91 - 98)
SANTANA (99 - )
SPACEFOX (06 - 10)
SPACEFOX (10 - 14)
SPACEFOX (15 - )
TIGUAN (09 - 11)
TIGUAN (12 - 17)
TOUAREG (04 - 06)
TOUAREG (07 - 09)
TOUAREG (10 - 14 )
TOUAREG (15 - )
UP!
VARIANT (02 - 05)
VARIANT (06 - )
VARIANT (95 - 97)
VARIANT (98 - 01)
VOYAGE (09 - 12)
VOYAGE (13-)
VOYAGE (84 - 96)
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Veículos utilitários

ASIA
TOPIC
TOWNER

CITROEN
BERLINGO
JUMPER

FIAT
DUCATO (06 - )
DUCATO (98 - 05)
FIORINO (04 - 13)
FIORINO (14 - )
FIORINO (88 - 03)
STRADA (02 - 05)
STRADA (99 - 02)
STRADA FASE II
STRADA FASE III
STRADA FASE IV
TORO

FORD
COURIER
F-1000 (93 - 98)
F-250 (06 - )
F-250 (99 - 05)
SÉRIE F (15 - )
PAMPA
RANGER (05 -09)
RANGER (10-12)
RANGER (13 -)
RANGER (94 - 97)
RANGER (98 - 04)
TRANSIT

HYUNDAI
HR
H1 STAREX

IVECO
DAILY (08-12)
DAILY (97 - 07)
DAILY ECOLINE (12 -)

KIA
BESTA (05 - )

BESTA (93 - 98)
BESTA (98 - 01)
BONGO (05 - )
BONGO (98 - 04)

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 310 D
SPRINTER 311 CDI
SPRINTER 312 D
SPRINTER 313 CDI
SPRINTER 412 D
SPRINTER 413 CDI
SPRINTER 415 CDI
SPRINTER 515 CDI
VITO

MITSUBISHI
L-200
L-200 OUTDOOR
L-200 SPORT
L-200 TRITON
L-300

NISSAN
FRONTIER (98 - 08)
FRONTIER II (07-08)
FRONTIER II (09 - )

PEUGEOT
BOXER (02 - )
BOXER (99 - 01)
HOGGAR
PARTNER (10 - )
PARTNER (99 - 09)

SEAT
INCA

TOYOTA
HILUX (02 - 05)
HILUX (06 - 08)
HILUX (09 -11)
HILUX (12 - )
HILUX (92 - 96)
HILUX (97 - 01)
HILUX (16 - )
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Veículos utilitários

HILUX SW4 (06 - 08)
HILUX SW4 (09 - 11)
HILUX SW4 (12 - 15)
HILUX SW4 (92 - 95)
HILUX SW4 (96 - 02)
HILUX SW4 (16 - )

VW
AMAROK (10 - 16)
AMAROK (17 - )
CARAVELLE
EUROVAN
KOMBI (85 - 97)
KOMBI (97 - )
SAVEIRO (85 - 97)
SAVEIRO II Geração
SAVEIRO III Geração
SAVEIRO IV Geração
SAVEIRO V Geração
SAVEIRO VI Geração
SAVEIRO VII Geração
VAN
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Caminhões

FORD
CARGO (91 - 11)
SÉRIE F

IVECO
CURSOR (09 - )
EUROCARGO
STRALIS (13 - )
STRALIS HD (05 - 07)
STRALIS HD (08 - 11)
STRALIS HI-WAY (13-)
STRALIS NR (11 - 12)
TECTOR (09 - 12)
TECTOR (13 - )
TRAKKER (08 - 11)
TRAKKER (13 - )
VERTIS (11 - 12)
VERTIS HD (13 - )

MB
1114
1215
1318
1418
1420
1718
1720
1723
1728
1938 S
1938 S (6x2)
1944 S
1944 S (6x2)
2423
2428
709
710
710 PLUS
712
912
914
ACCELO
ACTROS
ATEGO 1315
ATEGO 1315 (6x2)
ATEGO 1418
ATEGO 1418 (6x2)
ATEGO 1419 (4x2)
ATEGO 1518

ATEGO 1518 (6x2)
ATEGO 1718
ATEGO 1718 (6x2)
ATEGO 1719 (4x2)
ATEGO 1725
ATEGO 1725 (4x4)
ATEGO 1725 (6x2)
ATEGO 1726 (4x2)
ATEGO 1726 (4x4)
ATEGO 1728 S
ATEGO 1729 (4x2)
ATEGO 2425 (6x2)
ATEGO 2426 (6x2)
ATEGO 2428 (6x2)
ATEGO 2429 (6x2)
ATRON
AXOR 1933 (4x2)
AXOR 2035 (4x2)
AXOR 2036 (4x2)
AXOR 2040 (4x2)
AXOR 2041 (4x2)
AXOR 2044 (4x2)
AXOR 2533 (6x2)
AXOR 2535 (6x2)
AXOR 2536 (6x2)
AXOR 2540 (6x2)
AXOR 2541 (6x2)
AXOR 2544 (6x2)
AXOR 2640 (6x4)
AXOR 2641 (6x4)
AXOR 2644 (6x4)
AXOR 2826 (6x4)
AXOR 2831 (6x4)
AXOR 2831B (6x4)
AXOR 2831K (6x4)
AXOR 2831P (6x4)
AXOR 3131B (6x4)
AXOR 3131K (6x4)
AXOR 3131P (6x4)
AXOR 3340 (6x4)
AXOR 3341K (6x4)
AXOR 3341P (6x4)
AXOR 3341S (6x4)
AXOR 3344 (6x4)
AXOR 3344K (6x4)
AXOR 3344S (6x4)
AXOR 4140 (6x4)
AXOR 4141K (6x4)
AXOR 4144 (6x4)
AXOR 4144K (6x4)
L 1214

DAF
XF 105
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Caminhões

L 1218
L 1218 EL
L 1218 R
L 1318
L 1414
L 1418
L 1418 EL
L 1418 R
L 1614
L 1618
L 1620
L 1620 Eletrônico
L 1621
L 1622
L 2318
L 2638
LK 2638
LS 1630
LS 1632
LS 1634
LS 1634 Eletrônico
LS 1935
LS 1938
LS 1941
LS 2638

SCANIA
LINHA P/G/R - 4x#/6x# (10 - )
LINHA P/G/R - 8x# (10 - )
G380 (08 -)
G420 (08 -)
G440 (08 -)
G470 (08 -)
P114
P124
P230 (04 - 07)
P230 (09 -)
P270 (04 - 07)
P270 (08 - 11)
P310 (04 - 07)
P310 (08 - 09)
P330 (04 - 07)
P340 (04 - 07)
P340 (08 - 11)
P360 (04 - 07)
P360 (12-)
P360 (12-)
P400 (04 - 07)
P420 (04 - 07)
P420 (08 - 11)

P93
P94
R113
R114
R124
R330 (04 - 07)
R360 (04 - 07)
R380 (04 - 07)
R400 (04 - 07)
R420 (04 - 07)
R420 (08 - )
R440 (08 - )
R470 (08 - )
R480 (04 - 07)
R500 (08 - )
T113
T114
T124
T330 (04 - 07)
T360 (04 - 07)
T400 (04 - 07)
T420 (04 - 07)

VOLVO
FH 12
NH 12
NL10
NL10 EDC
NL10 EDC GOLD
NL12
NL12 EDC
NL12 EDC GOLD

VW
12
13
14
15
16
17
18
23
24
26
31
35
40
5
7
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Caminhões

8
9
CONSTELLATION
L

INTERNATIONAL
9800i
DURASTAR 4400
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Motos

BMW
C 600/ C 650
F 800
G 310
G 650 GS
G 650 X
K 1200
K 1300
K 1600
R 1200 GS
R 1200 R/RT
R 1200 Nine T
S 1000
F (94 - 07)
X4 (19 -)

HONDA
BIZ (06 - )
BIZ (98 - 05)
CB 1000R
CB 300/TWISTER 250
CB 500/600F/1300
CB/CBR 500 (13 - )
CBR 1000RR
CBR (04 - )
CBR (91 - 06)
CBR 250R
CBR 500R
CBX 250
CG (07 - 08)
CG (09 - )
CG (95 - 06)
CG 150 (07 - 14)
CG 150 (15 -)
CRF 230
CRF 1000L AFRICA TWIN
CTX 700N
GOLD WING
HORNET
LEAD 110
NC 700/750
NX 400i FALCON
NX4 FALCON
NXR BROS (03 - 08)
NXR BROS (09 - )
PCX
POP 100
SHADOW 750
SH 300i
VFR 1200F
XL 700
XL 1000V VARADERO
XR 250
XRE 300A

KAWASAKI
ER-6n
KX 250 F
NINJA 1000
NINJA 250R
NINJA 300
NINJA H2NINJA ZX (09 - )
Z 650
Z 900
NINJA ZX (95 - 08)
VERSYS 1000
VERSYS 1000 ABS
VERSYS 650 (10 - 14)
VERSYS 650 (15 - )
VULCAN/ VN
Z 1000
Z 800

SUZUKI
BANDIT/ GS500E
BURGMAN (05 - 10)
BURGMAN (12 - )
BURGMAN AN 400
DL 650 (09 – 11)
GSX-R (05 - )
GSX-R (91 - )
GSX-R (09 - )
GSX-F
GSX 1300 R (99 -)
INTRUDER (06 - )
SFV 650
YES (05 - )
YES (05 - 07)
YES (08 - 11)
YES (11 - )

YAMAHA
CRYPTON
FAZER YS
MT07
MT09
NEO AT
NMAX
TDM
TMAX
VMAX
XJ6
XT
XT 1200Z
XTZ
XVS
YBR
YBR Factor
YZF R1
YZF R3

HARLEY DAVIDSON 
DYNA
TOURING
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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: 17/12/2019 14:31:01 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA 
CNPJ: 02.144.891/0001-85 
 
 
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. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


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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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: 17/12/2019 14:32:41 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: AUDATEX (SCHWEIZ) GMBH 
CNPJ: 05.546.622/0001-33 
 
 
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. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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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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: 02.144.891/0001-85
Razão Social: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AUDATEX BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/12/2019

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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 11/04/2020
FGTS 04/01/2020
Trabalhista Validade: 17/04/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/11/2019 (*)
Receita Municipal Validade: 01/04/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

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: 17/12/2019 13:27 de
CPF: 038.330.994-88      Nome: HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2019.
À SEIC/COMAP.
Senhor Chefe,
Remeto os autos a essa unidade administrativa para

a competente instrução processual, em particular, a pesquisa
de preços e demais procedimentos, visando à contratação,
reservando esta Secretaria o direito de aprovar o termo de
referência logo após retornarem os autos a este Gabinete.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2019, às 11:10, 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
0639997 e o código CRC 5439360E.

0010689-38.2019.6.02.8000 0639997v1

  

Despacho GSAD 0639997         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 44



Solicitação orçamento feita à Audatex (0642808)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 45



Solicitação orçamento feita à Audatex (0642808)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 46



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

 

DESPACHO

Maceió, 15 de janeiro de 2020.
Senhor Chefe,
 
Conforme acordado pessoalmente, em reunião aqui

na COMAP, retornamos os autos para ajuste do termo de
referência, para quando de sua posterior aprovação, nos seja
encaminhado e assim sigamos na pesquisa de preços.

Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 15/01/2020, às 14:54, 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
0644498 e o código CRC 8BEFE855.

0010689-38.2019.6.02.8000 0644498v1
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03/02/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IZ2KLQRNVNS53&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IZ2KLQRNVNS53&View=Message&Print=Yes 1/2

De: "Mestres, Claudia [Audatex - Brazil]" <Claudia.Mestres@audatex.com.br>
Para: "Henrique Cirqueira Freire" <henriquefreire@tre-al.jus.br>
Data: 26/11/2019 11:50 AM
Assunto: [sapev] Sistema AudatexGOV | A solução ideal para a sua frota! CONDIÇÃO IMPERDÍVEL DE
AQUISIÇÃO EM NOVEMBRO!

Prezado, bom dia!
 
Segue em anexo:
 

Apresentação AudatexGOV
Requisitos para Instalação
Ofertas de Modelos

 
Disponibilizamos também o link com a demonstração do sistema AudatexGOV:  h�ps://www.youtube.com/watch?
v=Y52_MeqA8NA
 
A Audatex está promovendo uma CONDIÇÃO no mês de novembro/19 – IMPERDÍVEL!
 

Instalação imediata do So�ware AudatexGov
Acesso de 2 usuários.
Período de uso até 28/02/2021.
Valor  da licença  = R$ 5.890,00 (PREGÃO 18/2018).
Prazo desta Campanha = 22/11/2019

 
Claudia Mestres
Telefone: (11) 4861-8405| Celular: 11 97030-1551 Whatsapp
 
 

 
Estou à disposição em caso de dúvidas.
 
Atenciosamente,
Claudia Mestres
Sales Supervisor
Telefone: 11 4861-8405| Celular: 11 97030-1551 Whatsapp
claudia.mestres@audatex.com.br | www.solerabrasil.com.br
Audatex | Inpart | AutoOnline, Av. Maria Coelho Aguiar, 215 Bloco E 7º andar
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São Paulo, SP, Brazil, 05804-900

 
 

Anexados:

Arquivo: Apresentação AudatexGOV.pdf Tamanho:
1181k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Oferta_Modelos_Setembro.pdf Tamanho:
8836k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Requisitos para instalação
do AudatexGOV.pdf

Tamanho:
199k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

1.1. Contratação de serviço de
disponibilização de software de
orçamentação de intervenções
preventivas e corretivas em veículos,
incluindo, entre outras especificações
descritas neste Termo de Referência:

1.1.2. Banco de dados que contemple
todos os veículos da frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
Anexo I;

1.1.3. Banco de dados compreensivo de
todas as peças, materiais e
possibilidades de serviços destinados à
manutenção dos veículos listados;

1.1.4. Atualização semestral de banco
de dados de acordo com os parâmetros
utilizados pelas montadoras de veículos;

1 . 1 . 5 . Quantificação padronizada de
mão de obra para cada uma das
intervenções, ou seja, a solução deverá
informar com precisão a quantidade de mão
de obra necessária para cada uma das
intervenções, segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias;

1 . 1 . 6 . Precificação padronizada de
todas as peças e materiais necessários
à manutenção dos veículos listados,
segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias.

2.1. A contratação tem por objetivo
proporcionar transparência e agilidade na
análise, negociação e aprovação das
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2. Justificativa propostas de manutenções veiculares
durante e após o período de garantia,
apresentando métricas e preços
referenciais.

3.
Especificações

O software deverá apresentar as
seguintes características mínimas:

 

3.1. Disponibilidade ininterrupta para uso do
software;

3.2. Banco de dados que contemple todos
os veículos da frota do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, conforme Anexo I;

3.3. Banco de dados compreensivo de todas
as peças, materiais e possibilidades de
serviços destinados à manutenção dos
veículos listados;

3.4. Atualização semestral de banco de
dados de acordo com os parâmetros
utilizados pelas montadoras de veículos;

3.5. Quantificação padronizada de mão de
obra para cada uma das intervenções, ou
seja, a solução deverá informar com
precisão a quantidade de mão de obra
necessária para cada uma das intervenções,
segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias;

3.6. Precificação padronizada de todas as
peças e materiais necessários à manutenção
dos veículos listados, segundo parâmetros
das montadoras/concessionárias;

3.7. Funcionamento baseado, ou
exclusivamente por sítio da Rede Mundial de
Computadores, ou exclusivamente por
software instalado em estações de trabalho
com função automatizada de atualização de
banco de dados, ou por combinação dos
modelos;

3.8. Concessão de 03 (três) perfis de
acesso – 01 (um) para a Fiscalização Técnica
do Contrato de Manutenção de Veículos, 01
(um) para a Conformidade Contábil e 01
(um) para a Auditoria;

3.9. Concessão de acesso por 12 (doze)
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meses, a contar da disponibilização plena do
serviço.

4. Valor
estimado da
contratação

A ser determinado em pesquisa de preços.

5. Prazo de
entrega

5.1. Prazo máximo de disponibilização plena
do serviço contratado é de 30 (trinta) dias, a
contar da assinatura do contrato;

5.2. O recebimento definitivo do serviço será
realizado em até 2 (dois) dias úteis após a
constatação de sua disponibilização plena e
demonstração de funcionamento ao grupo
de servidores designado para operar o
software;

5.2.1. A Contratada será informada do
recebimento definitivo do serviço por meio
de correspondência encaminhada ao
endereço de correio eletrônico a ser
informado no momento da assinatura do
Contrato.

6. Pagamento
6.1. O pagamento será realizado no prazo
de 10 (dez) dias, a contar do recebimento
definitivo do serviço.

7. Garantia e
Assistência

Técnica

7.1. Os serviços deverão contar com
garantia de pleno funcionamento
ininterrupto durante toda a duração de sua
prestação;

7.2. Durante toda a prestação dos serviços,
a Contratada deverá manter telefone e
endereço de correio eletrônico para
esclarecimento de dúvidas de segunda a
sábado, em horário comercial, com prazo
máximo de 01 (um) dia útil para resposta;

7.3. A Contratada deverá manter telefone e
endereço de correio eletrônico para a
prestação de assistência técnica de segunda
a sábado, em horário comercial, com prazo
máximo de 01 (um) dia útil para solução do
problema apresentado.

8.1. As despesas decorrentes da execução
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8. Recursos
Orçamentários

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

9. Do local da
prestação dos

serviços

9.1. A solução será disponibilizada para uso
a partir de, pelo menos, 03 (três) estações
de trabalho do Contratante;

9.2. A Contratada deverá atuar para a
efetivação da disponibilização plena dos
serviços, contando, onde for necessário,
com a cooperação dos técnicos do
Contratante.

10. Unidade
Fiscalizadora

10.1. A Fiscalização Técnica deverá ser
realizada por servidor a ser designado pelo
Contratante, considerando-se a necessidade
de conhecimentos relacionados ao
funcionamento do software;

10.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade quanto
ao cumprimento das obrigações pactuadas
entre as partes.

11.1. Garantir que as especificações do
ponto 3, acima, sejam satisfeitas e mantidas
durante todo o curso da contratação;

11.2. Arcar com todas as despesas, diretas
ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas;

11.3. Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à fiscalização da prestação
do serviço;

11.4. Manter-se, durante toda a vigência do
Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas para a
celebração do Contrato;

11.5. Responsabilizar-se integralmente pelos
danos causados direta ou indiretamente à
Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas ou a terceiros, por sua culpa ou
dolo durante a execução do Contrato, não
excluindo ou reduzindo essa
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11.
Obrigações da

Contratada

responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento porventura efetuado pelo
Contratante;

11.6. Responder pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do
Contrato, inclusive com pessoal utilizado na
execução dos serviços, que não terá
qualquer vínculo empregatício com o
Contratante;

11.7. Responsabilizar-se por quaisquer
acidentes de que venham a ser vítimas os
seus empregados ou prepostos quando em
serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas
e previdenciárias lhes assegurem e demais
exigências legais para o exercício das
atividades;

11.8. Disponibilizar a solução e atuar
proativamente para sua integral
implementação e funcionamento durante
todo o curso da contratação, em conjunto
com os técnicos do Contratante, quando
necessário;

11.9. Realizar treinamento inicial dos
usuários do sistema e manter serviço para
esclarecimento de dúvidas e assistência
técnica nos termos do item 7, acima;

11.9.1. O treinamento inicial poderá ser
presencial ou remotamente realizado, por
meio hábil a permitir o domínio das funções
essenciais da solução, quais sejam, (i)
identificação correta de marca e modelo do
veículo, (ii) de peças e materiais a serem
substituídos, (iii) quantificação e precificação
por peça e material e (iv) por serviço
relacionado a cada intervenção e (v) edição
e finalização de orçamento para juntada aos
autos;

12.
Obrigações do
Contratante

12.1. Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução do contrato;

12.2. Atestar a execução do objeto do
contrato na forma prevista;

12.3. Efetuar o pagamento à contratada de
acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste Termo de Referência.
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ANEXO I

MARCA MODELO ANO/FAB COMBUSTÍVEL PLACA

Volkswagen

 

 

 

 

 

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG
2274

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG
2544

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG
2564

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE
2972

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE
2982

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE
2992

Micro-
ônibus

Eurobus
2014/2014 Diesel S10 OXN

8228

Lancer 2.0
CVT 2015/2016 Gasolina QLD

3531

L 200
Triton HPE

3.2
2015/2016 Diesel-S10 QLD

0340

Termo de Referência SAPEV 0651566         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 55



Mitsubishi
L 200

Triton HPE
3.2

2015/2016 Diesel-S10 QLD
0350

L 200
Triton HPE

3.2
2015/2016 Diesel-S10 QLD

1770

L 200
Triton 2013/2014 Diesel-S10 ORI

3539

General
Motors

Cruze LT
1.8 2013/2013 Flex ORI

7195

Ford

Caminhão
Cargo
1319

2015/2016 Diesel QLB
3471

Van transit
furgão 2.2 2013/2013 Diesel ORK

7700

Citroen

Jumper
M33M 2.3

S
2010/2011 Diesel NME

3489

C4 Lounge
Shine 2018/2019 Flex QLD

2332

Fiat Fiorino 1.4 2015/2016 Flex QLD
0960

Iveco
Caminhão

Daily
55C17

2012/2013 Diesel-S10 ORE
7431

Agrale  10000 2013/2013 Diesel-S10 OHC
1923

Motocicleta
CG 125
Cargo

2006/2006 Gasolina MVH
4144
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Honda
Motocicleta

CG 125
Cargo

2011/2011 Gasolina NMN
8137

Motocicleta
CG 125
Cargo

2006/2006 Gasolina MVH
4074

Yamaha YBR 125 2009/2009 Gasolina NLC
8218

Renault Master
L3H2 2018/2019 Diesel-S10 QLF

0022

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 03/02/2020, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 03/02/2020, às 15:37, 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
0651566 e o código CRC B91C4332.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

1.1. Contratação de serviço de
disponibilização de software de
orçamentação de intervenções
preventivas e corretivas em veículos,
incluindo, entre outras especificações
descritas neste Termo de Referência:

1.1.2. Banco de dados que contemple
todos os veículos da frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
Anexo I;

1.1.3. Banco de dados compreensivo de
todas as peças, materiais e
possibilidades de serviços destinados à
manutenção dos veículos listados;

1.1.4. Atualização mensal dos preços  e
semestral do banco de dados de
materiais e serviços, de acordo com os
parâmetros utilizados pelas montadoras de
veículos;

1 . 1 . 5 . Quantificação padronizada de
mão de obra para cada uma das
intervenções, ou seja, a solução deverá
informar com precisão a quantidade de mão
de obra necessária para cada uma das
intervenções, segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias;

1 . 1 . 6 . Precificação padronizada de
todas as peças e materiais necessários
à manutenção dos veículos listados,
segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias.

2.1. A contratação tem por objetivo
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2. Justificativa

proporcionar transparência e agilidade na
análise, negociação e aprovação das
propostas de manutenções veiculares
durante e após o período de garantia,
apresentando métricas e preços
referenciais.

3.
Especificações

O software deverá apresentar as
seguintes características mínimas:

 

3.1. Disponibilidade ininterrupta para uso do
software;

3.2. Banco de dados que contemple todos
os veículos da frota do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, conforme Anexo I;

3.3. Banco de dados compreensivo de todas
as peças, materiais e possibilidades de
serviços destinados à manutenção dos
veículos listados;

3.4. Atualização semestral de banco de
dados de acordo com os parâmetros
utilizados pelas montadoras de veículos;

3.5. Quantificação padronizada de mão de
obra para cada uma das intervenções, ou
seja, a solução deverá informar com
precisão a quantidade de mão de obra
necessária para cada uma das intervenções,
segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias;

3.6. Precificação padronizada de todas as
peças e materiais necessários à manutenção
dos veículos listados, segundo parâmetros
das montadoras/concessionárias;

3.7. Produção de orçamento onde se
discriminem os materiais e serviços a serem
aplicados, indicando-se quantidades e
valores unitários e total, que possa ser
impresso ou convertido em formato PDF, à
escolha do usuário;

3.8. Funcionamento baseado, ou
exclusivamente por sítio da Rede Mundial de
Computadores, ou exclusivamente por
software instalado em estações de trabalho
com função automatizada de atualização de
banco de dados, ou por combinação dos
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modelos;

3.9. Concessão de 03 (três) perfis de
acesso – 01 (um) para a Fiscalização Técnica
do Contrato de Manutenção de Veículos, 01
(um) para a Conformidade Contábil e 01
(um) para a Auditoria;

3.10. Concessão de acesso por 12 (doze)
meses, a contar da disponibilização plena do
serviço.

4. Valor
estimado da
contratação

A ser determinado em pesquisa de preços.

5. Prazo de
entrega

5.1. Prazo máximo de disponibilização plena
do serviço contratado é de 30 (trinta) dias, a
contar da assinatura do contrato;

5.2. O recebimento definitivo do serviço será
realizado em até 2 (dois) dias úteis após a
constatação de sua disponibilização plena e
demonstração de funcionamento ao grupo
de servidores designado para operar o
software;

5.2.1. A Contratada será informada do
recebimento definitivo do serviço por meio
de correspondência encaminhada ao
endereço de correio eletrônico a ser
informado no momento da assinatura do
Contrato.

6. Pagamento
6.1. O pagamento será realizado no prazo
de 10 (dez) dias, a contar do recebimento
definitivo do serviço.

7. Garantia e
Assistência

Técnica

7.1. Os serviços deverão contar com
garantia de pleno funcionamento
ininterrupto durante toda a duração de sua
prestação;

7.2. Durante toda a prestação dos serviços,
a Contratada deverá manter telefone e
endereço de correio eletrônico para
esclarecimento de dúvidas de segunda a
sábado, em horário comercial, com prazo
máximo de 01 (um) dia útil para resposta;
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7.3. A Contratada deverá manter telefone e
endereço de correio eletrônico para a
prestação de assistência técnica de segunda
a sábado, em horário comercial, com prazo
máximo de 01 (um) dia útil para solução do
problema apresentado.

8. Recursos
Orçamentários

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

9. Do local da
prestação dos

serviços

9.1. A solução será disponibilizada para uso
a partir de, pelo menos, 03 (três) estações
de trabalho do Contratante;

9.2. A Contratada deverá atuar para a
efetivação da disponibilização plena dos
serviços, contando, onde for necessário,
com a cooperação dos técnicos do
Contratante.

10. Unidade
Fiscalizadora

10.1. A Fiscalização Técnica deverá ser
realizada por servidor a ser designado pelo
Contratante, considerando-se a necessidade
de conhecimentos relacionados ao
funcionamento do software;

10.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade quanto
ao cumprimento das obrigações pactuadas
entre as partes.

11.1. Garantir que as especificações do
ponto 3, acima, sejam satisfeitas e mantidas
durante todo o curso da contratação;

11.2. Arcar com todas as despesas, diretas
ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas;

11.3. Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à fiscalização da prestação
do serviço;

11.4. Manter-se, durante toda a vigência do
Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições
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11.
Obrigações da

Contratada

de habilitação e qualificação exigidas para a
celebração do Contrato;

11.5. Responsabilizar-se integralmente pelos
danos causados direta ou indiretamente à
Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas ou a terceiros, por sua culpa ou
dolo durante a execução do Contrato, não
excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento porventura efetuado pelo
Contratante;

11.6. Responder pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do
Contrato, inclusive com pessoal utilizado na
execução dos serviços, que não terá
qualquer vínculo empregatício com o
Contratante;

11.7. Responsabilizar-se por quaisquer
acidentes de que venham a ser vítimas os
seus empregados ou prepostos quando em
serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas
e previdenciárias lhes assegurem e demais
exigências legais para o exercício das
atividades;

11.8. Disponibilizar a solução e atuar
proativamente para sua integral
implementação e funcionamento durante
todo o curso da contratação, em conjunto
com os técnicos do Contratante, quando
necessário;

11.9. Realizar treinamento inicial dos
usuários do sistema e manter serviço para
esclarecimento de dúvidas e assistência
técnica nos termos do item 7, acima;

11.9.1. O treinamento inicial poderá ser
presencial ou remotamente realizado, por
meio hábil a permitir o domínio das funções
essenciais da solução, quais sejam, (i)
identificação correta de marca e modelo do
veículo, (ii) de peças e materiais a serem
substituídos, (iii) quantificação e precificação
por peça e material e (iv) por serviço
relacionado a cada intervenção e (v) edição
e finalização de orçamento para juntada aos
autos;
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12.
Obrigações do
Contratante

12.1. Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução do contrato;

12.2. Atestar a execução do objeto do
contrato na forma prevista;

12.3. Efetuar o pagamento à contratada de
acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste Termo de Referência.

 

 

 

 

ANEXO I

MARCA MODELO ANO/FAB COMBUSTÍVEL PLACA

Volkswagen

 

 

 

 

 

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG
2274

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG
2544

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG
2564

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE
2972

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE
2982

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE
2992

Micro-
ônibus

Eurobus
2014/2014 Diesel S10 OXN

8228
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Mitsubishi

Lancer 2.0
CVT 2015/2016 Gasolina QLD

3531

L 200
Triton HPE

3.2
2015/2016 Diesel-S10 QLD

0340

L 200
Triton HPE

3.2
2015/2016 Diesel-S10 QLD

0350

L 200
Triton HPE

3.2
2015/2016 Diesel-S10 QLD

1770

L 200
Triton 2013/2014 Diesel-S10 ORI

3539

General
Motors

Cruze LT
1.8 2013/2013 Flex ORI

7195

Ford

Caminhão
Cargo
1319

2015/2016 Diesel QLB
3471

Van transit
furgão 2.2 2013/2013 Diesel ORK

7700

Citroen

Jumper
M33M 2.3

S
2010/2011 Diesel NME

3489

C4 Lounge
Shine 2018/2019 Flex QLD

2332

Fiat Fiorino 1.4 2015/2016 Flex QLD
0960

Iveco
Caminhão

Daily
55C17

2012/2013 Diesel-S10 ORE
7431
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Agrale  10000 2013/2013 Diesel-S10 OHC
1923

Honda

Motocicleta
CG 125
Cargo

2006/2006 Gasolina MVH
4144

Motocicleta
CG 125
Cargo

2011/2011 Gasolina NMN
8137

Motocicleta
CG 125
Cargo

2006/2006 Gasolina MVH
4074

Yamaha YBR 125 2009/2009 Gasolina NLC
8218

Renault Master
L3H2 2018/2019 Diesel-S10 QLF

0022

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 04/02/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 04/02/2020, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0652425 e o código CRC 2E25D0B4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2020.
Senhor Chefe da Seção de Instrução de

Contratações,
 
De ordem do senhor Chefe da Seção de

Administração de Prédios e Veículos, encaminha-se nova
versão do termo de referência (0652425) para a contratação
do serviço pretendido.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 04/02/2020, 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
0652440 e o código CRC D1DE6CD5.

0010689-38.2019.6.02.8000 0652440v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos R$ 5.890,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5.890,00

Órgão: COMANDO DA MARINHA
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS

Objeto: Software de orçamentação eletrônica audatexgov.

Descrição: CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA AUDATEXGOV.

CatSer: 27502 - CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE

Data: 01/12/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 15/2019 /
UASG: 731000

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.144.891/0001-85
* VENCEDOR *

AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA R$ 5.890,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA AUDATEXGOV.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP São Paulo AV MARIA COELHO AGUIAR, 215 (11) 02122-8520

Relatór io gerado no dia 04/02/2020 18:20:03  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0010689-38.2019.6.02.8000-software de orçamentação de
intervenções preventivas e corretivas em veículos

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos 1 1 Unidade 5890,00 R$ 5.890,00

Valor Global: R$ 5.890,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos

1 / 1 
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E-mail - 0652535

Data de Envio: 
  04/02/2020 18:48:57

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

Para (com cópia oculta):
    contato@orionsoftware.com.br
    contato@cilia.com.br
    claudia.mestres@audatex.com.br

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento para Software

Mensagem: 
  Prezados,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir serviço de disponibilização de software de
orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos, incluindo, entre outras especificações
descritas neste Termo de Referência, em anexo,

1.2. Banco de dados que contemple todos os veículos da frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Anexo I;

1.3. Banco de dados compreensivo de todas as peças, materiais e possibilidades de serviços destinados à
manutenção dos veículos listados;

1.4. Atualização mensal dos preços e semestral do banco de dados de materiais e serviços, de acordo
com os parâmetros utilizados pelas montadoras de veículos;

1.5. Quantificação padronizada de mão de obra para cada uma das intervenções, ou seja, a solução
deverá informar com precisão a quantidade de mão de obra necessária para cada uma das intervenções,
segundo parâmetros das montadoras/concessionárias;

1.6. Precificação padronizada de todas as peças e materiais necessários à manutenção dos veículos
listados, segundo parâmetros das montadoras/concessionárias.

Pedimos que em caso de não interesse no fornecimento, nos informar.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
      antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0652425.html
    Anexo_0637647_Projeto_Basico_SOFTWARE_de_Orcamentacao_de_Servicos_de_Manutencao_Veicular_2019_12_12___ANEXO_I.pdf
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PROPOSTA COMERCIAL 

0 2 / 2 0 2 0  

Cilia Tecnologia CNPJ: 15.533.772/0001-66 

www.cilia.com.br | (31) 3879 5982  

Proposta COMERCIAL CILIA (0654737)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 69



   
 

 

 1 

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

A/C: Sr. Antônio Matias 

A  EM PR ES A  

Atuando desde 2011 no desenvolvimento de softwares para o mercado automotivo, segurador e setor 
público, o Cilia Tecnologia LTDA dispõe de produtos inovadores garantindo vantagem competitiva na gestão 
de sinistros, manutenção de veículos e redução de custos. 
 
A  M I S S Ã O  
Atender com excelência às demandas de nossos clientes com o desenvolvimento de softwares que 
contribuam para a melhoria da gestão de seus negócios, gerando riqueza de forma sustentável. 
 
O  PR O DUT O 

Disposto em uma plataforma online, adaptado para a utilização em vários dispositivos, inclusive mobile, o 

Sistema Cilia é feito sob medida para agilizar as suas tarefas diárias. Além de um novo conceito de 

orçamentação, o Sistema Cilia oferece uma série de benefícios e assistências: 

 Suporte on-line: 
Atendimento on-line sobre dúvidas na orçamentação ou utilização das ferramentas do sistema. 
 

 Treinamento via telefone: 
Os treinamentos serão realizados via telefone com os usuários. 
 

 Cotação de peças: 
Consulta de peças por códigos ou por busca nos veículos cadastrados no sistema. 
 
 

 
+ 16.657 Oficinas cadastradas 

 

 
+1.8 Milhões de peças cadastradas 

 

 
+47.641 Modelos de veículos 

 
+100 Montadoras 

 
 

 Gestão de sinistros e Orçamentos: 
Acompanhamento em tempo real da posição dos processos/orçamentos. Levantamentos estatísticos 
de custo médio e produtividade 
 

 Preços de peças sugeridos pelos fabricantes com atualizações diárias: 
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Banco de dados atualizado de acordo com os valores sugeridos e disponibilizados pelas montadoras. 
 

 Tabela tempária de mão-de-obra: 
Sugestão de mão-de-obra aplicável às principais peças dos veículos. 
 

 Segurança: 
Preocupamos com a qualidade de acesso de nossos clientes e armazenamento de seus dados de 
forma segura. Através da Amazon Web Services, empresa líder de mercado de servidores nas nuvens, 
os seus dados estão seguros e salvos com total garantia e qualidade. 
 
O acesso ao nosso sistema é realizado através de HTTPS, protocolo seguro e de extrema 
confiabilidade com nosso certificado digital emitido pela GeoTrust INC. 

Todos os dados são armazenados e replicados em diversos servidores de forma automática, 

proporcionando assim segurança das informações que estão guardadas atrás da estrutura VPC 

(Virtual Private Cloud). 

Em caso de emergência ou sobrecarga, os nossos servidores iniciam de forma automática novas 

instâncias para processamento e replicação das informações, gerando uptime anual acima de 99%. 

A L G U N S  P A R C E I R O S .  
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B E N E F Í C I O S  
 

 Redução de erros na elaboração de orçamentos; 
 Aumento na produtividade na liberação de orçamento; 
 Redução de custos de manutenção; 
 Gestão de auditoria contra fraude através da conferência de preço de peças, código e tempo de 

reparação; 
 Agilidade na elaboração de orçamentos. 

 

V A L O R E S  E S C O L H A  A  S U A  O P Ç Ã O  

 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR  1 USUÁRIO VALOR  2 USUÁRIOS VALOR 4 USUÁRIOS 

Licenciamento software de 
orçamentação por 1 ano  

R$ 5.500,00 R$ 5.900,00 R$ 6.250,00 

 

(   ) Valor de R$ 6.250,00, Seis mil Duzentos e Cinquenta reais até 4 usuários. 

(   ) Valor de R$ 5.900,00, Cinco mil e Novecentos reais até 2 usuários 

(   ) Valor de R$ 5.500,00, Cinco mil e Quinhentos reais até 1 usuários 

Ao final deste período, poderá ser prorrogado pelo período sucessivo de 12 meses, mediante Termo 

Aditivo nos termos do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93. 

 

FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

 Forma de pagamento: Empenho (parcela única) – xx/xx/2019 

 Os Valores deverão ser reajustado a cada aniversário de contrato pelo índice de variação percentual 
acumulada do IGP-M, ou, na ausência ou impossibilidade de sua aplicação, com vase na variação do 
IGP-DI ou IPC da FGV. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA A UTILIZAÇÃO DO CILIA 

 Microcomputador com Windows, Linux ou OSX. 

 Processador de 1Ghz e 1Gb de Memória sem a necessidade de instalação local por parte do sistema. 

 Não há necessidade de servidores locais. 
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 4 

 Navegador Internet Explorer, Firefox ou Google Chrome (com versões atualizadas e recentes). 
 
 

 Internet 1MB ou superior. 

 Para uso do Cilia Mobile: Android 4.0 ou superior / IOS – Ipad Versão 7.0 ou superior. 

 

*Proposta válida por 60 dias úteis após o recebimento. 

 

 

Belo Horizonte, 10 de Fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

Stefane 

(31) 3879-5982/ (31) 99416-5982 

Proposta COMERCIAL CILIA (0654737)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 73



E-mail - 0654750

Data de Envio: 
  10/02/2020 15:50:44

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@ydennek.com.br
    cmritecnologia@gmail.com
    antoniobrasileiro@zerohum.com.br
    reinaldo@phonoway.com.br
    caroline.nascimento@skti.com.br
    lincevirtual@lincevirtual.com
    fernando@g7tecnologia.com
    coperson@copersonaudio.com.br
    alexandre@ljsuprimentos.com.br
    mleal@hialinx.com.br
    contato@digitaldoor.com.br
    hp@freenetworks.com.br
    comercial@corporativoinfo.com.br
    juliano.peixoto@meedbr.com
    gmarc@gmarc.com.br
    bruno.baumel@eticainformatica.com.br
    registrodeoportunidade@networksecure.com.br
    fkadri@kadri.com.br
    multisupri@multisupri.com.br
    vanessa@bistechnology.com.br
    wagner@concordiainformatica.com.br
    pedro@ansdistribuidora.com.br
    comercial@doctecnologia.com.br
    ffreitas@swt.com.br
    vendas@tudotecnologia.com.br
    jmcneto@silicontech.com.br
    omicron@omicron.com.br
    paulo.arruda@linkit.com.br
    mario@unigrus.com
    ricardo.simon@telit.com
    pamela.bisino@onsmart.com.br
    leonardo.saes@telemont.com.br
    wcunha@athenasecurity.com.br
    ms@zeewlab.com.br
    contato@alhe.com.br
    thiago@hsntecnologia.com.br
    yuri.comercial@omnitec.vix.br
    guida@microwmax.com.br
    com@seatecnologia.com.br
    ronald@datazul.com.br
    tiago@ticonsulte.com.br
    yuri@oneinformatica.com.br
    jorge@netsol.com.br
    contato@edcomconsultoria.com.br
    luciano@seteplus.com.br
    administrativo@ja1000ti.com.br

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento para Software de Orçamentação Veicular

Mensagem: 
  Prezados,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir serviço de disponibilização de software de
orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos, incluindo, entre outras especificações
descritas neste Termo de Referência, em anexo,

1.2. Banco de dados que contemple todos os veículos da frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Anexo I;

1.3. Banco de dados compreensivo de todas as peças, materiais e possibilidades de serviços destinados à
manutenção dos veículos listados;

1.4. Atualização mensal dos preços e semestral do banco de dados de materiais e serviços, de acordo
com os parâmetros utilizados pelas montadoras de veículos;

1.5. Quantificação padronizada de mão de obra para cada uma das intervenções, ou seja, a solução
deverá informar com precisão a quantidade de mão de obra necessária para cada uma das intervenções,
segundo parâmetros das montadoras/concessionárias;

1.6. Precificação padronizada de todas as peças e materiais necessários à manutenção dos veículos
listados, segundo parâmetros das montadoras/concessionárias.
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Pedimos que em caso de não interesse no fornecimento, nos informar.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
      antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0652425.html
    Anexo_0637647_Projeto_Basico_SOFTWARE_de_Orcamentacao_de_Servicos_de_Manutencao_Veicular_2019_12_12___ANEXO_I.pdf
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De: Daniele Rabaiolli <daniele.rabaiolli@seatecnologia.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 10/02/2020 04:27 PM
Assunto: [seic] Solicitação de Orçamento para Software de Orçamentação Veicular

Boa tarde Antonio,

Agradeço o contato e aproveito para informar que no momento não atendemos a sua
solicitação.

Estamos à disposição para novas cotações que venham a surgir.

Att,

Em seg., 10 de fev. de 2020 às 15:51, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir serviço de
disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e
corretivas em veículos, incluindo, entre outras especificações descritas
neste Termo de Referência, em anexo,

1.2. Banco de dados que contemple todos os veículos da frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Anexo I;

1.3. Banco de dados compreensivo de todas as peças, materiais e
possibilidades de serviços destinados à manutenção dos veículos listados;

1.4. Atualização mensal dos preços  e semestral do banco de dados de
materiais e serviços, de acordo com os parâmetros utilizados pelas montadoras
de veículos;

1.5. Quantificação padronizada de mão de obra para cada uma das intervenções,
ou seja, a solução deverá informar com precisão a quantidade de mão de obra
necessária para cada uma das intervenções, segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias;

1.6. Precificação padronizada de todas as peças e materiais necessários à
manutenção dos veículos listados, segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias.

Pedimos que em caso de não interesse no fornecimento, nos informar.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
      antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744
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De: Eduardo Gouvea <eduardo@edcom.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 10/02/2020 03:53 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de Orçamento para Software de Orçamentação Veicular

Prezados,

Informamos nossa recusa na participação do Orçamento.

Obrigado,
Eduardo Gouvea

Tel.: +55 (21) 3609 2835
Cel.: +55 (21) 99136 6487
Rua Riodades, 375
Fonseca - Niterói - RJ - CEP: 24.130-241
www.edcom.com.br

Por favor, considere o meio antes de imprimir o meu e-mail. Please consider the
environment before printing my e-mail.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 15:51
Assunto: Solicitação de Orçamento para Software de Orçamentação Veicular

Prezados,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir serviço de
disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e
corretivas em veículos, incluindo, entre outras especificações descritas neste
Termo de Referência, em anexo,

1.2. Banco de dados que contemple todos os veículos da frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Anexo I;

1.3. Banco de dados compreensivo de todas as peças, materiais e possibilidades
de serviços destinados à manutenção dos veículos listados;

1.4. Atualização mensal dos preços  e semestral do banco de dados de materiais
e serviços, de acordo com os parâmetros utilizados pelas montadoras de
veículos;

1.5. Quantificação padronizada de mão de obra para cada uma das intervenções,
ou seja, a solução deverá informar com precisão a quantidade de mão de obra
necessária para cada uma das intervenções, segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias;

1.6. Precificação padronizada de todas as peças e materiais necessários à
manutenção dos veículos listados, segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias.

Pedimos que em caso de não interesse no fornecimento, nos informar.
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Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
      antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744
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E-mail - 0658308

Data de Envio: 
  18/02/2020 14:50:00

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@ydennek.com.br
    cmritecnologia@gmail.com
    antoniobrasileiro@zerohum.com.br
    reinaldo@phonoway.com.br
    caroline.nascimento@skti.com.br
    lincevirtual@lincevirtual.com
    fernando@g7tecnologia.com
    coperson@copersonaudio.com.br
    alexandre@ljsuprimentos.com.br
    mleal@hialinx.com.br
    contato@digitaldoor.com.br
    hp@freenetworks.com.br
    comercial@corporativoinfo.com.br
    juliano.peixoto@meedbr.com
    gmarc@gmarc.com.br
    bruno.baumel@eticainformatica.com.br
    registrodeoportunidade@networksecure.com.br
    fkadri@kadri.com.br
    multisupri@multisupri.com.br
    vanessa@bistechnology.com.br
    wagner@concordiainformatica.com.br
    pedro@ansdistribuidora.com.br
    comercial@doctecnologia.com.br
    ffreitas@swt.com.br
    vendas@tudotecnologia.com.br
    jmcneto@silicontech.com.br
    omicron@omicron.com.br
    paulo.arruda@linkit.com.br
    mario@unigrus.com
    ricardo.simon@telit.com
    pamela.bisino@onsmart.com.br
    leonardo.saes@telemont.com.br
    wcunha@athenasecurity.com.br
    ms@zeewlab.com.br
    contato@alhe.com.br
    thiago@hsntecnologia.com.br
    yuri.comercial@omnitec.vix.br
    guida@microwmax.com.br
    com@seatecnologia.com.br
    ronald@datazul.com.br
    tiago@ticonsulte.com.br
    yuri@oneinformatica.com.br
    jorge@netsol.com.br
    contato@edcomconsultoria.com.br
    luciano@seteplus.com.br
    administrativo@ja1000ti.com.br

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento para Software de Orçamentação Veicular

Mensagem: 
  Prezados,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir serviço de disponibilização de software de
orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos, incluindo, entre outras especificações
descritas neste Termo de Referência, em anexo,

1.2. Banco de dados que contemple todos os veículos da frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Anexo I;

1.3. Banco de dados compreensivo de todas as peças, materiais e possibilidades de serviços destinados à
manutenção dos veículos listados;

1.4. Atualização mensal dos preços e semestral do banco de dados de materiais e serviços, de acordo
com os parâmetros utilizados pelas montadoras de veículos;

1.5. Quantificação padronizada de mão de obra para cada uma das intervenções, ou seja, a solução
deverá informar com precisão a quantidade de mão de obra necessária para cada uma das intervenções,
segundo parâmetros das montadoras/concessionárias;

1.6. Precificação padronizada de todas as peças e materiais necessários à manutenção dos veículos
listados, segundo parâmetros das montadoras/concessionárias.
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Pedimos que em caso de não interesse no fornecimento, nos informar.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
      antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712,
              ( Móvel e WhatsApp) 99133-8744

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0652425.html
    Anexo_0637647_Projeto_Basico_SOFTWARE_de_Orcamentacao_de_Servicos_de_Manutencao_Veicular_2019_12_12___ANEXO_I.pdf
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Média dos Preços Obtidos: R$ 5.890,00

Item 1: software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos R$ 5.890,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5.890,00

Órgão: COMANDO DA MARINHA
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS

Objeto: Software de orçamentação eletrônica audatexgov.

Descrição: CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA AUDATEXGOV.

CatSer: 27502 - CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE

Data: 01/12/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 15/2019 /
UASG: 731000

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.144.891/0001-85
* VENCEDOR *

AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA R$ 5.890,00

Relatór io gerado no dia 02/03/2020 14:14:33  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0010689-38.2019.6.02.8000-software de orçamentação de
intervenções preventivas e corretivas em veículos

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos 1 1 Unidade 5890,00 R$ 5.890,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 COMANDO DA MARINHA|COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS Dispensa de
Licitação Nº
15/2019
UASG: 731000

01/12/2019 R$ 5.890,00

Valor Unitário R $
5.890,00

Valor Global: R$ 5.890,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos

1 / 2 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA AUDATEXGOV.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SP São Paulo AV MARIA COELHO AGUIAR, 215 (11) 02122-8520

2 / 2 
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade LOTE Quantidade

0010689-38.2019.6.02.8000 Unidade 1

Software de orçamentação veicular

Fontes de Consulta

Empresa Audatex 5.890,00 -3,33 Não aplicável

Empresa Cilia 5.900,00 6,67 Não aplicável

Banco de Preços 5.890,00 -3,33 Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

0,08%

A Planilha  pode ser utilizada 5.893,33 4,71 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

5.893,33 5.893,33

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

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

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

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

subconjunto para cálculo do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Vieram os autos para a competente instrução processual

evento 0639997, para contratação de serviço de disponibilização
de software de orçamentação de intervenções preventivas e
corretivas em veículos, incluindo, entre outras especificações
descritas no Termo de Referência evento 0652425, ainda pendente
de aprovação.

 
Fizemos ampla pesquisa em sítios eletrônicos, e

entendemos, apesar de nossa atecnia em soluções informatizadas,
que para esse fim o mercado é restrito, porém enviamos solicitações
para quase 50 empresas que trabalham com software ,onde
obtivemos respostas negativas 0654818 e 0654819, bem como
positivas, 0651544 e 0654737 e agregamos um levamentamento
extraído de compras públicas o que nos levou ao relatório 0661646 e
posterior planilha formadora de preços 0661682, onde para o serviço
teve o valor de R$5.893,33 (cinco mil oitocentos e noventa e três
reais e trinta e três centavos).

 
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, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 02/03/2020, às 14:50, 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
0661683 e o código CRC EF1FABFA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0661683, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 02/03/2020, às 15:22, 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
0661753 e o código CRC 2178CD00.
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DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0661753).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/03/2020, às 15:26, 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
0661758 e o código CRC E38019D1.
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DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2020.
Em atenção ao Despacho COMAP 0661753,

considerando a natureza da aquisição, que envolve item de
TIC, peço vênia ao Sr. Diretor-Geral para que a proposição
seja previamente submetida ao Comitê Gestor competente,
como forma de validar a inclusão da demanda no
planejamento de aquisições de TIC para o corrente exercício.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/03/2020, às 11:28, 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
0662140 e o código CRC 30438955.
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de março de 2020.
Senhor Diretor-Geral, 
 
Tendo em vista o despacho do Secretário de

Administração (0662140), faço os autos conclusos para
designação de data e hora da conveniência de Sua Senhoria
para ter lugar à pretendida reunião do Comitê de Governança
de TIC.

Submeto à deliberação.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 03/03/2020, 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
0662284 e o código CRC E808707E.
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CONCLUSÃO

Maceió, 17 de março de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Registro que a reunião do Comitê de Governança de TIC

deu-se na presente data, conforme ATA em processo de coleta de
assinaturas constante do evento 0669179.

Sugiro encaminhamento à SAD e à STI para
prosseguimento.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 17/03/2020, às 19:20, 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
0669308 e o código CRC 89584EC9.
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DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2020.
Conforme recomendado pela Assessoria de Gestão

Estratégica na Conclusão AGE 0669308, direcionem-se os
autos à SAD e à STI, para prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/03/2020, 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
0669386 e o código CRC C4773333.
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DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2020.
Superada a questão suscitada no Despacho

GSAD 0662140, remeto os autos à SLC, para que elabore a
minuta do certame, na forma indicada na instrução levada a
efeito pela SEIC (doc. 0661683).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/03/2020, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0670229 e o código CRC 33741878.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
  

MMiinnuuttaa  
  

PROCESSO Nº 0010689-38.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxxx de 2020 
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 MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação serviço de disponibilização de 
software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos, tudo de 
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 

 
   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 E DO PRAZO DE ENTREGA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviço de 
disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em 
veículos, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos. 

1.2. O prazo máximo de disponibilização plena do serviço contratado é de 
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho. 

 
1.3.  A contratada deverá proporcionar o acesso ao software  pelo período 
de 12 (doze) meses, a contar da disponibilização plena do serviço. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 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. 
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2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. 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. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) 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). 

2.4.  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;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 
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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 serviços 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. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  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. 

3.2.  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. 

3.3.  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. 

3.4.  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. 
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3.5.  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. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

4.1.  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.  

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

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

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5.  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.  

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

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

4.7. 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. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
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a) Valor global dos serviços ofertados; 

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

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

5.6.1. 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. 

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

 

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

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. 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.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. 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.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço ofertado. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  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.  

6.9.  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. 

6.10.  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. 

6.11. 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. 

6.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. 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. 
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6.13. 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. 

6.14. 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; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

6.17. 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.  

6.18. 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.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.21. 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. 

6.22.  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: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
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reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

6.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  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.  

7.2. 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.  

7.3.  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. 

7.3.1. O preço máximo global fixado para os serviços ora  licitados é de R$ 
5.893,33 (cinco mil e oitocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), 
que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 

7.3.2.  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 
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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.  

7.4.  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. 

 

7.5. 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. 

 

7.6.  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.  

7.6.1. 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.  

7.6.2. 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. 

7.7.  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. 
 

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

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

classificação. 

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

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

7.11. 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 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  
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8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. 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: 

8.1.1. SICAF; 

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

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

8.2.  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. 

8.2.1. 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. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4.  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. 

8.5.  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. 

8.5.1. 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; 
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8.5.2. 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. 

8.5.3. 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. 

8.6. 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. 

8.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

8.9.  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. 

 

8.9.1. 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. 

 

8.10.  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: 

 

8.10.1. 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; 
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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; 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. 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 a apresentação 
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de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

8.10.2.1. 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. 

8.10.2.2. 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. 

8.10.2.3.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. 

 

8.10.2.4. 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. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. 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. 

8.10.2.7. 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.  
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8.10.2.8. 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. 

8.10.2.9. 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. 

8.10.2.10. 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. 

8.10.2.11. 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. 

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

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  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 ser assinada 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 serviço ofertado; 

d) conter o preço unitários e  global dos serviços ofertados. 

9.2.  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. 

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

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

9.4.  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). 
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9.4.1. 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. 

9.5.  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. 

 

9.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  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. 

10.2. 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. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. 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. 

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

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 
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11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  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.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

11.2.2. 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. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

13.3.  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. 

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

realização do certame. 
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13.5.  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. 

13.6. 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. 

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

previstos no certame. 

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

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

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

14 – DO REAJUSTE   
 

14.1. Os preços dos serviços licitados serão fixos e irreajustáveis. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão 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.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , 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 DOS SERVIÇOS 
 
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. 
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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 cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - 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. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

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% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a 
multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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c) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da obrigação 
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado; 

 

d) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total. 
 

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% 
(dez por cento) do valor total da contratação. 

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 reais e comprovados. 
 
17.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, 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 os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, 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 da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
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 8.666/1993 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 da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, a contar do recebimento 
definitivo do serviço. 
 

18.1.1. O recebimento definitivo do serviço será realizado em até 2 (dois) dias 
úteis  após a  constatação de sua disponibilização plena e demonstração de 
funcionamento ao grupo de servidores designado para operar o software. 
 
18.1.2. A contratada será informada do recebimento definitivo do serviço por 
meio de correspondência  encaminhada ao endereço de correio eletrônico  a 
ser informado pela contratada quando do encaminhamento da nota fiscal. 

 
18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4.  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
18.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à 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. 
 
18.6. 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: 
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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 
2020, relativos ao PTRES n° 167674 - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20.�. - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São Obrigações do Contratante: 
 

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do 
contrato; 
 
b) Atestar a execução do objeto do contrato na forma prevista; 

 
c) Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de 
preço e prazo estabelecidas neste  edital. 
 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Garantir que as especificações previstas no Termo de Referência sejam 
satisfeitas e mantidas durante todo o curso da contratação; 

b) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas; 

c) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da prestação 
do serviço; 

d) Manter-se, durante a contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas para a licitação; 

e) Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou 
indiretamente à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
ou a terceiros, por sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento porventura efetuado pelo Contratante; 
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f) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução da contratação, inclusive com 
pessoal utilizado na execução dos serviços, que não terá qualquer vínculo 
empregatício com o Contratante; 

g) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser 
vítimas os seus empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo 
quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais 
exigências legais para o exercício das atividades; 

h) Disponibilizar a solução e atuar proativamente para sua integral 
implementação e funcionamento durante todo o curso da contratação, em 
conjunto com os técnicos do Contratante, quando necessário; 

 

i) Realizar treinamento inicial dos usuários do sistema e manter serviço 
para esclarecimento de dúvidas e assistência técnica nos termos do 
Termo de Referência; 

j) O treinamento inicial poderá ser presencial ou remotamente realizado, 
por meio hábil a permitir o domínio das funções essenciais da solução, 
quais sejam,(i) identificação correta de marca e modelo do veículo, (ii) de 
peças e materiais a serem substituídos, (iii) quantificação e precificação 
por peça e material e (iv) por serviço relacionado a cada intervenção e (v) 
edição e finalização de orçamento para juntada aos autos; 

  
 
22 – DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
22.1.  Os serviços deverão contar com garantia de pleno funcionamento 
ininterrupto durante toda a duração do período de 12 (doze) meses de disponibilização do 
software. 
 
22.2. Durante o período de 12 (doze) meses de disponibilização do software, a 
Contratada deverá manter telefone e endereço de correio eletrônico para esclarecimento 
de dúvidas de segunda a sábado, em horário comercial, com prazo máximo de 01 (um) dia 
útil para resposta; 

 
22.3.  A Contratada deverá manter telefone e endereço de correio eletrônico 
para a prestação de assistência técnica de segunda a sábado, em horário comercial, com 
prazo máximo de 01 (um) dia útil para solução do problema apresentado. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0693065)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 116



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

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

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

contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 

23.7.  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. 

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

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

 
23.9. 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. 
 
23.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL. 
 
23.11.   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. 
 
23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
] 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Relação de Veículos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.  
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23.15. 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 2020. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Objeto 

 

1.1. Contratação de serviço de disponibilização de 
software de orçamentação de intervenções preventivas e 
corretivas em veículos, incluindo, entre outras 
especificações descritas neste Termo de Referência: 

 

1.1.2. Banco de dados que contemple todos os veículos 
da frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
conforme Anexo I; 

 

1.1.3. Banco de dados compreensivo de todas as peças, 
materiais e possibilidades de serviços destinados à 
manutenção dos veículos listados; 

 

1.1.4. Atualização  mensal  dos  preços  e  semestral  
do banco de dados de materiais e serviços, de acordo 
com os parâmetros utilizados pelas montadoras de 
veículos; 

 

1.1.5. Quantificação padronizada de mão de obra para 
cada uma das intervenções, ou seja, a solução deverá 
informar com precisão a quantidade de mão de obra 
necessária para cada uma das intervenções, segundo 
parâmetros das montadoras/concessionárias; 

 

1.1.6. Precificação padronizada de todas as peças e 
materiais necessários à manutenção dos veículos listados, 
segundo parâmetros das montadoras/concessionárias. 

 

 

2. Justificativa 

 

2.1. A contratação tem por objetivo proporcionar 
transparência e agilidade na análise, negociação e 
aprovação das propostas de manutenções veiculares 
durante e após o período de garantia, apresentando 
métricas e preços referenciais. 
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3. 

Especificações 

 

O software deverá apresentar as seguintes 

características mínimas: 

 

 
3.1. Disponibilidade ininterrupta para uso do software; 
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 3.2. Banco de dados que contemple todos os veículos da 
frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme 
Anexo I; 

3.3. Banco de dados compreensivo de todas as peças, 
materiais e possibilidades de serviços destinados à 
manutenção dos veículos listados; 

 

3.4. Atualização semestral de banco de dados de acordo 
com os parâmetros utilizados pelas montadoras de 
veículos; 

 

3.5. Quantificação padronizada de mão de obra para cada 
uma das intervenções, ou seja, a solução deverá informar 
com precisão a quantidade de mão de obra necessária para 
cada uma das intervenções, segundo parâmetros das 
montadoras/concessionárias; 

 

3.6. Precificação padronizada de todas as peças e 
materiais necessários à manutenção dos veículos listados, 
segundo parâmetros das montadoras/concessionárias; 

 

3.7. Produção de orçamento onde se discriminem os 
materiais e serviços a serem aplicados, indicando-se 
quantidades e valores unitários e total, que possa ser 
impresso ou convertido em formato PDF, à escolha do 
usuário; 

 

3.8. Funcionamento baseado, ou exclusivamente por sítio 
da Rede Mundial de Computadores, ou exclusivamente 
por software instalado em estações de trabalho com função 
automatizada de atualização de banco de dados, ou por 
combinação dos modelos; 

 

3.9. Concessão de 03 (três) perfis de acesso – 01 (um) 
para a Fiscalização Técnica do Contrato de Manutenção de 
Veículos, 01 (um) para a Conformidade Contábil e 01 (um) 
para a Auditoria; 

 

3.10. Concessão de acesso por 12 (doze) meses, a contar 
da disponibilização plena do serviço. 
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 5.2.1. A Contratada será informada do recebimento 
definitivo do serviço por meio de correspondência 
encaminhada ao endereço de correio eletrônico a ser 
informado no momento da assinatura do Contrato. 

 
6. Pagamento 

 

6.1. O pagamento será realizado no prazo de 10 (dez) dias, 
a contar do recebimento definitivo do serviço. 

 

 

 

 

 

 
7. Garantia e 

Assistência 

Técnica 

 

7.1. Os serviços deverão contar com garantia de pleno 
funcionamento ininterrupto durante toda a duração de sua 
prestação; 

 

7.2. Durante toda a prestação dos serviços, a Contratada 
deverá manter telefone e endereço de correio eletrônico 
para esclarecimento de dúvidas de segunda a sábado, em 
horário comercial, com prazo máximo de 01 (um) dia útil 
para resposta; 

 

7.3. A Contratada deverá manter telefone e endereço de 
correio eletrônico para a prestação de assistência técnica 
de segunda a sábado, em horário comercial, com prazo 
máximo de 01 (um) dia útil para solução do problema 
apresentado. 

 

4. Valor 

estimado da 

contratação 

 

A ser determinado em pesquisa de preços. 

 

5. Prazo de 

entrega 

 

5.1. Prazo máximo de disponibilização plena do serviço 
contratado é de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 
contrato; 

 

5.2. O recebimento definitivo do serviço será realizado em 
até 2 (dois) dias úteis após a constatação de sua 
disponibilização plena e demonstração de funcionamento 
ao grupo de servidores designado para operar o software; 
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8. Recursos 

Orçamentários 

 

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

 

 
9. Do local da 

prestação dos 

serviços 

 

9.1. A solução será disponibilizada para uso a partir de, 
pelo menos, 03 (três) estações de trabalho do Contratante; 

 

9.2. A Contratada deverá atuar para a efetivação da 
disponibilização plena dos serviços, contando, onde for 
necessário, com a cooperação dos técnicos do Contratante. 

 

 

 

 
10. Unidade 

Fiscalizadora 

 

10.1. A Fiscalização Técnica deverá ser realizada por 
servidor a ser designado pelo Contratante, considerando- 
se a necessidade de conhecimentos relacionados ao 
funcionamento do software; 

 

10.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização 
do Contratante, não eximirá a Contratada de total 
responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações 
pactuadas entre as partes. 

 

11. Obrigações 

da Contratada 

 

11.1. Garantir que as especificações do ponto 3, acima, 
sejam satisfeitas e mantidas durante todo o curso da 
contratação; 

 
 11.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, 

decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas; 

11.3. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à 
fiscalização da prestação do serviço; 

 

11.4. Manter-se, durante toda a vigência do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para a 
celebração do Contrato; 

 

11.5. Responsabilizar-se integralmente pelos danos 
causados direta ou indiretamente à Administração do 
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, por 
sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento porventura efetuado 
pelo Contratante; 

 

11.6. Responder pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução do Contrato, inclusive com pessoal utilizado na 
execução dos serviços, que não terá qualquer vínculo 
empregatício com o Contratante; 

 

11.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que 
venham a ser vítimas os seus empregados ou prepostos 
quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais 
para o exercício das atividades; 

 

11.8. Disponibilizar a solução e atuar proativamente para 
sua integral implementação e funcionamento durante todo 
o curso da contratação, em conjunto com os técnicos do 
Contratante, quando necessário; 

 

11.9. Realizar treinamento inicial dos usuários do sistema 
e manter serviço para esclarecimento de dúvidas e 
assistência técnica nos termos do item 7, acima; 

 

11.9.1. O treinamento inicial poderá ser presencial ou 
remotamente realizado, por meio hábil a permitir o 
domínio das funções essenciais da solução, quais sejam, 

(i) identificação correta de marca e modelo do veículo, (ii) 
de peças e materiais a serem substituídos, (iii) 
quantificação e precificação por peça e material e (iv) por 
serviço relacionado a cada intervenção e (v) edição e 
finalização de orçamento para juntada aos autos; 

 

12. Obrigações 

do 

Contratante 

 

12.1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa 
execução do contrato; 

 

12.2. Atestar a execução do objeto do contrato na forma 
prevista; 

 

12.3. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as 
condições de preço e prazo estabelecidas neste Termo de 
Referência. 
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ANEXO I – A 

Relação de Veículos 
 

 

MARCA MODELO ANO/FAB COMBUSTÍVEL PLACA 

 

 

 

 

 
Volkswagen 

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2274 

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2544 

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2564 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2972 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2982 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2992 

 

Micro-ônibus 
Eurobus 

 
2014/2014 

 
Diesel S10 

 
OXN 8228 

 

 

 

 

 

 

 

Mitsubishi 

Lancer 2.0 CVT 2015/2016 Gasolina QLD 3531 

 

L 200 Triton HPE 
3.2 

 
2015/2016 

 
Diesel-S10 

 
QLD 0340 

 

L 200 Triton HPE 
3.2 

 
2015/2016 

 
Diesel-S10 

 
QLD 0350 

 

L 200 Triton HPE 
3.2 

 
2015/2016 

 
Diesel-S10 

 
QLD 1770 
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L 200 Triton 2013/2014 Diesel-S10 ORI 3539 

   Flex  

General 

Motors 

Cruze LT 1.8 2013/2013  ORI 7195 

 

 

 
Ford 

 

Caminhão Cargo 
1319 

 
2015/2016 

 
Diesel 

 
QLB 3471 

 

Van transit furgão 
2.2 

 
2013/2013 

 
Diesel 

 
ORK 7700 

 

 

Citroen 

 

Jumper M33M 2.3 
S 

 
2010/2011 

 
Diesel 

 
NME 3489 

C4 Lounge Shine 2018/2019 Flex QLD 2332 

Fiat Fiorino 1.4 2015/2016 Flex QLD 0960 

 
Iveco 

 

Caminhão Daily 
55C17 

 
2012/2013 

 
Diesel-S10 

 
ORE 7431 

Agrale 10000 2013/2013 Diesel-S10 OHC 1923 

 

 

 

 
 

Honda 

 

Motocicleta CG 
125 Cargo 

 
2006/2006 

 
Gasolina 

 
MVH 4144 

 

Motocicleta CG 
125 Cargo 

 
2011/2011 

 
Gasolina 

 
NMN 8137 

 

Motocicleta CG 
125 Cargo 

 
2006/2006 

 
Gasolina 

 
MVH 4074 
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Yamaha YBR 125 2009/2009 Gasolina NLC 8218 

Renault Master L3H2 2018/2019 Diesel-S10 QLF 0022 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA 

FREIRE, Técnico Judiciário, em 04/02/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, 

"b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO 

PIMENTEL DE BARROS, Chefe de Seção, em 04/02/2020, às 17:34, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº xx/2020  

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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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a contratação de serviço
de disponibilização de software de orçamentação de intervenções em veículos.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do que dispõe a Lei
Complementar nº 123/2006.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

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.

Foram complementadas as  sanções administrativas.

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.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/04/2020, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/04/2020, às 12:43, 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
0693066 e o código CRC 9BD4FD50.

0010689-38.2019.6.02.8000 0693066v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
 
 
Ratifico os termos da minuta de edital, anexada no evento

nº 0693065, elaborada conforme o novo Decreto nº 10.024/2019.
À AJ-DG para a competente análise.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/04/2020, às 17:39, 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
0693226 e o código CRC 7B8C1B30.

0010689-38.2019.6.02.8000 0693226v1
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PROCESSO : 0010689-38.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAPEV
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO

 

Parecer nº 799 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0693065) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à contratação de serviço de disponibilização de software de
orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em
veículos, tudo de acordo com a justificativa constante no
termo de referência  (0652425), aprovado pela Assessoria de
Gestão Estratégica (0669179).

  
2. DO PROCEDIMENTO

 

Com vista dos autos, a SEIC (0661683) estimou
para a contratação o valor global de R$
5.893,33 (cinco mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e
três centavos), conforme relatório do banco de preços
(0661646) e planilha OS (0661682).

Sugeriu, então, aquela unidade, que a licitação
fosse realizada na modalidade pregão, na forma  eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, com participação
exclusiva de micro, pequenas e médias empresas. 

Foi juntado pela COFIN a reserva de crédito no 
evento 0662371.

Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital
de licitação  (0693065) elaborada pela SLC, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando  a contratação de serviço de
disponibilização de software de orçamentação de intervenções
preventivas e corretivas em veículos, com exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte. 

Esse é o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
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
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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 12.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
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 12.024/2019;
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).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência, quanto aos
critérios de desempate. 

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

Segue lista de verificação exigida no Anexo I
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, 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.
 
ANEXO I -  Atos administrativos e documentos necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na modalidade
pregão, no formato eletrônico.

Sim Não
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ItemQuestionário
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?  

 

Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM

0652425

 

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão contratados? SIM  

5 O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento
do objeto como bem e/ou serviço comum? SIM  

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? N/A  

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  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral Página 1 | 4

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço? N/A  
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Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

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? NÃO  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0669179

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0661683

 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?

SIM
 

 

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM

0661682

 

 

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?

SIM 0693065

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

N/A  

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?

N/A  

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

N/A  

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)?

NÃO  

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  
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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  

38
As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM  

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? N/A  

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 0693065

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? NÃO  

51 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM Irreajustáveis

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  

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
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54
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?

N/A  

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

57

Consta a autorização da autoridade competente para a
abertura da fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 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, arts. 9º, VI, 10,
11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 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?

 
0662371

 

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  

 

 

 5. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA

 

 Diante da necessidade de incluir as informações
relativas ao item 2 da tabela de verificação acima, remetem-se
os presentes autos à SAD.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 29/04/2020, às 19:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 29/04/2020, às 19:43, 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
0694222 e o código CRC 8C5428E2.

0010689-38.2019.6.02.8000 0694222v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2020.
À Secretaria de Administração, para cumprimento

de diligência, como recomendado no Parecer 799 (0694222),
da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/04/2020, às 18:00, 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
0695210 e o código CRC C2D7EE86.

0010689-38.2019.6.02.8000 0695210v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2020.
 
 
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Submeto os presentes autos à deliberação superior

dessa Diretoria-Geral, destacando, quanto ao apontamento
constante do Parecer 799, 0694222, acerca da pertinência da
aquisição ao planejamento de contratações, que a despesa
está incluída entre aquelas relativas à manutenção veicular,
portanto de feição ordinária.

Por outro lado, a matéria foi objeto de debate pelo
Comitê Gestor de TIC, tendo sido aprovada a inclusão do item
no planejamento próprio de aquisições de TI
(docs. 0662140 e 0669308).

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/05/2020, às 10:26, 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
0696904 e o código CRC 14284FE1.

0010689-38.2019.6.02.8000 0696904v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2020.
Considerando a informação contida no

Despacho 0696904, do Sr. Secretário da Administração, em
resposta à solicitação de diligência contida no Parecer 799
(0696904), faço encaminhar os autos à Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral, para ciência e eventual manifestação. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/05/2020, às 09:58, 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
0697275 e o código CRC 19989940.

0010689-38.2019.6.02.8000 0697275v1
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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 : 0010689-38.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAPEV
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO.

 

Parecer nº 839 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Trata-se de análise da minuta de edital de licitação

(0693065) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à contratação de serviço de disponibilização de software de
orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em
veículos, tudo de acordo com a justificativa constante no
termo de referência  (0652425).

Por ocasião do Parecer 799 (0694222), solicitamos 
a seguinte diligência: 

-  Incluir as informações relativas ao
item 2 (plano de contratações 2020) da
tabela de verificação, remetem-se os
presentes autos à SAD;
 

Sanadas as anteditas pendências (0696904), esta
Assessoria Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38,
da Lei nº 8.666/93,  aprova a minuta do edital de licitação
(0693065) na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO, objetivando contratação de serviço
de disponibilização de software de orçamentação de
intervenções preventivas e corretivas em veículos, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 05/05/2020, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 05/05/2020, 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
0698336 e o código CRC 7C2DBCDA.

0010689-38.2019.6.02.8000 0698336v5
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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 maio de 2020.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço, objetivando à contratação de serviço
de disponibilização de software de orçamentação de intervenções
preventivas e corretivas em veículos, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de
Administração, consoante minuta 0693065, aprovada pela Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 839 (0698336).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/05/2020, 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
0699469 e o código CRC ECCFD34F.

0010689-38.2019.6.02.8000 0699469v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0010689-38.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Contratação. Serviço de disponibilização de software de orçamentação de intervenções
preventivas e corretivas em veículos.

 

Decisão nº 1281 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0699469.

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, do tipo menor preço, objetivando a
contratação de serviço de disponibilização de software de
orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI 
0693065, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 839 (0698336), em complemento ao Parecer nº
799 (0694222), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/05/2020, às 18:26, 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
0699782 e o código CRC CC2C5A31.
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DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2020.
À SLC, para abertura da fase externa do certame,

na forma autorizada pelo Presidente, na Decisão 1281
(doc. 0699782).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/05/2020, às 19:08, 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
0700537 e o código CRC 26A5542D.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  2299//22002200  
  
  

PROCESSO Nº 0010689-38.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 05 de junho de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 09 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, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação serviço de disponibilização de 
software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos, tudo de 
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 

 
   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 E DO PRAZO DE ENTREGA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviço de 
disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em 
veículos, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos. 

1.2. O prazo máximo de disponibilização plena do serviço contratado é de 
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho. 

 
1.3.  A contratada deverá proporcionar o acesso ao software  pelo período 
de 12 (doze) meses, a contar da disponibilização plena do serviço. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 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. 
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2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. 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. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) 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). 

2.4.  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;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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; 
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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 serviços 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. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  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. 

3.2.  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. 

3.3.  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. 

3.4.  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. 

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

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
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informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

4.1.  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.  

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

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

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5.  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.  

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

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

4.7. 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. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços ofertados; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

5.6.1. 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. 

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

 

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

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. 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.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. 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.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço ofertado. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  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.  

6.9.  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. 

6.10.  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. 

6.11. 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. 

6.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. 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. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2020 (0707846)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 151



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

6.13. 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. 

6.14. 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; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

6.17. 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.  

6.18. 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.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.21. 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. 

6.22.  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: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
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reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

6.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  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.  

7.2. 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.  

7.3.  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. 

7.3.1. O preço máximo global fixado para os serviços ora  licitados é de R$ 
5.893,33 (cinco mil e oitocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), 
que, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 

7.3.2.  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 
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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.  

7.4.  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. 

 

7.5. 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. 

 

7.6.  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.  

7.6.1. 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.  

7.6.2. 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. 

7.7.  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. 
 

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

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

classificação. 

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

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

7.11. 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 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  
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8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. 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: 

8.1.1. SICAF; 

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

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

8.2.  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. 

8.2.1. 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. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4.  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. 

8.5.  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. 

8.5.1. 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; 
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8.5.2. 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. 

8.5.3. 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. 

8.6. 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. 

8.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

8.9.  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. 

 

8.9.1. 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. 

 

8.10.  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: 

 

8.10.1. 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; 
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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; 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. 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 a apresentação 
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de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

8.10.2.1. 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. 

8.10.2.2. 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. 

8.10.2.3.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. 

 

8.10.2.4. 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. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. 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. 

8.10.2.7. 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.  
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8.10.2.8. 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. 

8.10.2.9. 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. 

8.10.2.10. 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. 

8.10.2.11. 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. 

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

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  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 ser assinada 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 serviço ofertado; 

d) conter o preço unitários e  global dos serviços ofertados. 

9.2.  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. 

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

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

9.4.  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). 
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9.4.1. 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. 

9.5.  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. 

 

9.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  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. 

10.2. 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. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. 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. 

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

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 
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11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  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.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

11.2.2. 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. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

13.3.  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. 

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

realização do certame. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2020 (0707846)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 161



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

13.5.  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. 

13.6. 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. 

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

previstos no certame. 

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

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

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

14 – DO REAJUSTE   
 

14.1. Os preços dos serviços licitados serão fixos e irreajustáveis. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão 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.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , 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 DOS SERVIÇOS 
 
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. 
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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 cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - 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. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

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% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a 
multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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c) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da obrigação 
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado; 

 

d) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total. 
 

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% 
(dez por cento) do valor total da contratação. 

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 reais e comprovados. 
 
17.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, 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 os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, 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 da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
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 8.666/1993 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 da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, a contar do recebimento 
definitivo do serviço. 
 

18.1.1. O recebimento definitivo do serviço será realizado em até 2 (dois) dias 
úteis  após a  constatação de sua disponibilização plena e demonstração de 
funcionamento ao grupo de servidores designado para operar o software. 
 
18.1.2. A contratada será informada do recebimento definitivo do serviço por 
meio de correspondência  encaminhada ao endereço de correio eletrônico  a 
ser informado pela contratada quando do encaminhamento da nota fiscal. 

 
18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4.  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
18.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à 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. 
 
18.6. 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: 
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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 
2020, relativos ao PTRES n° 167674 - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20. . - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São Obrigações do Contratante: 
 

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do 
contrato; 
 
b) Atestar a execução do objeto do contrato na forma prevista; 

 
c) Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de 
preço e prazo estabelecidas neste  edital. 
 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Garantir que as especificações previstas no Termo de Referência sejam 
satisfeitas e mantidas durante todo o curso da contratação; 

b) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas; 

c) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da prestação 
do serviço; 

d) Manter-se, durante a contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas para a licitação; 

e) Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou 
indiretamente à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
ou a terceiros, por sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento porventura efetuado pelo Contratante; 
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f) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução da contratação, inclusive com 
pessoal utilizado na execução dos serviços, que não terá qualquer vínculo 
empregatício com o Contratante; 

g) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser 
vítimas os seus empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo 
quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais 
exigências legais para o exercício das atividades; 

h) Disponibilizar a solução e atuar proativamente para sua integral 
implementação e funcionamento durante todo o curso da contratação, em 
conjunto com os técnicos do Contratante, quando necessário; 

 

i) Realizar treinamento inicial dos usuários do sistema e manter serviço 
para esclarecimento de dúvidas e assistência técnica nos termos do 
Termo de Referência; 

j) O treinamento inicial poderá ser presencial ou remotamente realizado, 
por meio hábil a permitir o domínio das funções essenciais da solução, 
quais sejam,(i) identificação correta de marca e modelo do veículo, (ii) de 
peças e materiais a serem substituídos, (iii) quantificação e precificação 
por peça e material e (iv) por serviço relacionado a cada intervenção e (v) 
edição e finalização de orçamento para juntada aos autos; 

  
 
22 – DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
22.1.  Os serviços deverão contar com garantia de pleno funcionamento 
ininterrupto durante toda a duração do período de 12 (doze) meses de disponibilização do 
software. 
 
22.2. Durante o período de 12 (doze) meses de disponibilização do software, a 
Contratada deverá manter telefone e endereço de correio eletrônico para esclarecimento 
de dúvidas de segunda a sábado, em horário comercial, com prazo máximo de 01 (um) dia 
útil para resposta; 

 
22.3.  A Contratada deverá manter telefone e endereço de correio eletrônico 
para a prestação de assistência técnica de segunda a sábado, em horário comercial, com 
prazo máximo de 01 (um) dia útil para solução do problema apresentado. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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 
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validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

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

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

contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 

23.7.  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. 

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

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

 
23.9. 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. 
 
23.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL. 
 
23.11.   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. 
 
23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
] 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Relação de Veículos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.  

 

Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2020 (0707846)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 168



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

23.15. 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, 21 de maio de 2020. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Objeto 

 

1.1. Contratação de serviço de disponibilização de 
software de orçamentação de intervenções preventivas e 
corretivas em veículos, incluindo, entre outras 

especificações descritas neste Termo de Referência: 
 

1.1.2. Banco de dados que contemple todos os veículos 

da frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
conforme Anexo I; 

 

1.1.3. Banco de dados compreensivo de todas as peças, 

materiais e possibilidades de serviços destinados à 
manutenção dos veículos listados; 

 

1.1.4. Atualização  mensal  dos  preços  e  semestral  

do banco de dados de materiais e serviços, de acordo 

com os parâmetros utilizados pelas montadoras de 
veículos; 

 

1.1.5. Quantificação padronizada de mão de obra para 

cada uma das intervenções, ou seja, a solução deverá 

informar com precisão a quantidade de mão de obra 
necessária para cada uma das intervenções, segundo 
parâmetros das montadoras/concessionárias; 

 

1.1.6. Precificação padronizada de todas as peças e 

materiais necessários à manutenção dos veículos listados, 
segundo parâmetros das montadoras/concessionárias. 

 

 

2. Justificativa 

 

2.1. A contratação tem por objetivo proporcionar 

transparência e agilidade na análise, negociação e 
aprovação das propostas de manutenções veiculares 
durante e após o período de garantia, apresentando 

métricas e preços referenciais. 
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3. 

Especificações 

 

O software deverá apresentar as seguintes 

características mínimas: 

 

 
3.1. Disponibilidade ininterrupta para uso do software; 
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 3.2. Banco de dados que contemple todos os veículos da 

frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme 
Anexo I; 

3.3. Banco de dados compreensivo de todas as peças, 

materiais e possibilidades de serviços destinados à 

manutenção dos veículos listados; 
 

3.4. Atualização semestral de banco de dados de acordo 
com os parâmetros utilizados pelas montadoras de 
veículos; 

 

3.5. Quantificação padronizada de mão de obra para cada 

uma das intervenções, ou seja, a solução deverá informar 
com precisão a quantidade de mão de obra necessária para 
cada uma das intervenções, segundo parâmetros das 

montadoras/concessionárias; 
 

3.6. Precificação padronizada de todas as peças e 
materiais necessários à manutenção dos veículos listados, 
segundo parâmetros das montadoras/concessionárias; 

 

3.7. Produção de orçamento onde se discriminem os 

materiais e serviços a serem aplicados, indicando-se 
quantidades e valores unitários e total, que possa ser 
impresso ou convertido em formato PDF, à escolha do 
usuário; 

 

3.8. Funcionamento baseado, ou exclusivamente por sítio 

da Rede Mundial de Computadores, ou exclusivamente 
por software instalado em estações de trabalho com função 
automatizada de atualização de banco de dados, ou por 

combinação dos modelos; 
 

3.9. Concessão de 03 (três) perfis de acesso – 01 (um) 
para a Fiscalização Técnica do Contrato de Manutenção de 
Veículos, 01 (um) para a Conformidade Contábil e 01 (um) 

para a Auditoria; 
 

3.10. Concessão de acesso por 12 (doze) meses, a contar 
da disponibilização plena do serviço. 
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 5.2.1. A Contratada será informada do recebimento 

definitivo do serviço por meio de correspondência 
encaminhada ao endereço de correio eletrônico a ser 
informado no momento da assinatura do Contrato. 

 
6. Pagamento 

 

6.1. O pagamento será realizado no prazo de 10 (dez) dias, 

a contar do recebimento definitivo do serviço. 

 

 

 

 

 

 
7. Garantia e 

Assistência 

Técnica 

 

7.1. Os serviços deverão contar com garantia de pleno 
funcionamento ininterrupto durante toda a duração de sua 
prestação; 

 

7.2. Durante toda a prestação dos serviços, a Contratada 

deverá manter telefone e endereço de correio eletrônico 
para esclarecimento de dúvidas de segunda a sábado, em 

horário comercial, com prazo máximo de 01 (um) dia útil 
para resposta; 

 

7.3. A Contratada deverá manter telefone e endereço de 
correio eletrônico para a prestação de assistência técnica 
de segunda a sábado, em horário comercial, com prazo 

máximo de 01 (um) dia útil para solução do problema 
apresentado. 

 

4. Valor 

estimado da 

contratação 

 

A ser determinado em pesquisa de preços. 

 

5. Prazo de 

entrega 

 

5.1. Prazo máximo de disponibilização plena do serviço 
contratado é de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 
contrato; 

 

5.2. O recebimento definitivo do serviço será realizado em 

até 2 (dois) dias úteis após a constatação de sua 
disponibilização plena e demonstração de funcionamento 
ao grupo de servidores designado para operar o software; 
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8. Recursos 

Orçamentários 

 

8.1. As despesas decorrentes da execução do contrato 

correrão à conta dos recursos orçamentários aprovados 
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para o 
exercício de 2019. 

 

 
9. Do local da 

prestação dos 

serviços 

 

9.1. A solução será disponibilizada para uso a partir de, 
pelo menos, 03 (três) estações de trabalho do Contratante; 

 

9.2. A Contratada deverá atuar para a efetivação da 

disponibilização plena dos serviços, contando, onde for 
necessário, com a cooperação dos técnicos do Contratante. 

 

 

 

 
10. Unidade 

Fiscalizadora 

 

10.1. A Fiscalização Técnica deverá ser realizada por 
servidor a ser designado pelo Contratante, considerando- 

se a necessidade de conhecimentos relacionados ao 
funcionamento do software; 

 

10.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização 
do Contratante, não eximirá a Contratada de total 

responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações 
pactuadas entre as partes. 

 

11. Obrigações 

da Contratada 

 

11.1. Garantir que as especificações do ponto 3, acima, 

sejam satisfeitas e mantidas durante todo o curso da 
contratação; 

 
 11.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, 

decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas; 

11.3. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à 

fiscalização da prestação do serviço; 
 

11.4. Manter-se, durante toda a vigência do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para a 

celebração do Contrato; 
 

11.5. Responsabilizar-se integralmente pelos danos 
causados direta ou indiretamente à Administração do 
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, por 

sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento porventura efetuado 

pelo Contratante; 
 

11.6. Responder pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução do Contrato, inclusive com pessoal utilizado na 
execução dos serviços, que não terá qualquer vínculo 

empregatício com o Contratante; 
 

11.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que 

venham a ser vítimas os seus empregados ou prepostos 
quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais 

para o exercício das atividades; 
 

11.8. Disponibilizar a solução e atuar proativamente para 

sua integral implementação e funcionamento durante todo 
o curso da contratação, em conjunto com os técnicos do 

Contratante, quando necessário; 
 

11.9. Realizar treinamento inicial dos usuários do sistema 
e manter serviço para esclarecimento de dúvidas e 
assistência técnica nos termos do item 7, acima; 

 

11.9.1. O treinamento inicial poderá ser presencial ou 

remotamente realizado, por meio hábil a permitir o 
domínio das funções essenciais da solução, quais sejam, 

(i) identificação correta de marca e modelo do veículo, (ii) 

de peças e materiais a serem substituídos, (iii) 

quantificação e precificação por peça e material e (iv) por 
serviço relacionado a cada intervenção e (v) edição e 
finalização de orçamento para juntada aos autos; 

 

12. Obrigações 

do 

Contratante 

 

12.1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa 
execução do contrato; 

 

12.2. Atestar a execução do objeto do contrato na forma 
prevista; 

 

12.3. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as 
condições de preço e prazo estabelecidas neste Termo de 
Referência. 
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ANEXO I – A 

Relação de Veículos 
 

 

MARCA MODELO ANO/FAB COMBUSTÍVEL PLACA 

 

 

 

 

 
Volkswagen 

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2274 

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2544 

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2564 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2972 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2982 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2992 

 

Micro-ônibus 

Eurobus 

 
2014/2014 

 
Diesel S10 

 
OXN 8228 

 

 

 

 

 

 

 

Mitsubishi 

Lancer 2.0 CVT 2015/2016 Gasolina QLD 3531 

 

L 200 Triton HPE 

3.2 

 
2015/2016 

 
Diesel-S10 

 
QLD 0340 

 

L 200 Triton HPE 

3.2 

 
2015/2016 

 
Diesel-S10 

 
QLD 0350 

 

L 200 Triton HPE 

3.2 

 
2015/2016 

 
Diesel-S10 

 
QLD 1770 
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L 200 Triton 2013/2014 Diesel-S10 ORI 3539 

   Flex  

General 

Motors 

Cruze LT 1.8 2013/2013  ORI 7195 

 

 

 
Ford 

 

Caminhão Cargo 

1319 

 
2015/2016 

 
Diesel 

 
QLB 3471 

 

Van transit furgão 

2.2 

 
2013/2013 

 
Diesel 

 
ORK 7700 

 

 

Citroen 

 

Jumper M33M 2.3 

S 

 
2010/2011 

 
Diesel 

 
NME 3489 

C4 Lounge Shine 2018/2019 Flex QLD 2332 

Fiat Fiorino 1.4 2015/2016 Flex QLD 0960 

 
Iveco 

 

Caminhão Daily 

55C17 

 
2012/2013 

 
Diesel-S10 

 
ORE 7431 

Agrale 10000 2013/2013 Diesel-S10 OHC 1923 

 

 

 

 
 

Honda 

 

Motocicleta CG 

125 Cargo 

 
2006/2006 

 
Gasolina 

 
MVH 4144 

 

Motocicleta CG 

125 Cargo 

 
2011/2011 

 
Gasolina 

 
NMN 8137 

 

Motocicleta CG 

125 Cargo 

 
2006/2006 

 
Gasolina 

 
MVH 4074 
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Yamaha YBR 125 2009/2009 Gasolina NLC 8218 

Renault Master L3H2 2018/2019 Diesel-S10 QLF 0022 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA 

FREIRE, Técnico Judiciário, em 04/02/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, 

"b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO 

PIMENTEL DE BARROS, Chefe de Seção, em 04/02/2020, às 17:34, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº xx/2020  

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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21/05/2020 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 21/05/2020 16:05:05 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00029/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0010689-38.2019 Menor Preço   

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

  Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

Equalização de ICMS Internacional 1 1 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
25/05/2020

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 25/05/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
377

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Contratação de serviço de disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em 
veículos, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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21/05/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28444018&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 21/05/2020 16:09:50 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00029/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 27502 - Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço 5.893,33

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

02/03/2020 5.890,00 02.144.891/0001-85 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

serviço de disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos.

Valor Máximo Aceitá
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 18 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020

 

 

PROCESSO Nº 0010689-38.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 05 de junho de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 09 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, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação
serviço de disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e
corretivas em veículos, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Tribunal.

 

                                      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 E DO PRAZO DE ENTREGA
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1.1.                         O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviço de
disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e
corretivas em veículos, conforme especificações e condições previstas neste edital e
seus anexos.

1.2.                               O prazo máximo de disponibilização plena do serviço
contratado é de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho.

 

1.  

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO

 

2.1.                              Poderão participar deste pregão exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 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.

 

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

2.2.                     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.

2.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. 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).

2.4.                               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
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2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

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 serviços 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.

2.5.                     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

3.1.                     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.

3.            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.

3.3.                     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.

3.4.                     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.
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3.5.                     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.

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

 

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

 

4.1.                     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.

4.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4.3.                     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.

4.4.                     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.

4.5.                     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.

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

4.7.                     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.

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

 

5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

5.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
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a) Valor global dos serviços ofertados;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;

5.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

5. .                     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.

5.                      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.

5.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação.

5.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

6. 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.

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

 

6.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.                      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.

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

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.                      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.
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6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço ofertado.

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

6. .                      O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.                     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.

6.9.                     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.

6.10.                   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.

6.11.               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.

6.11.1. 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.

6.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1. 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.

6.13.                   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.

6.          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.

6.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

6. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
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competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.

6. .                   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.

6.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

6.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.

6.21.                   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.

6.22.                   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:

6.22.1. no pais;

6.22.2. por empresas brasileiras;

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

6.22.4. 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.

6.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

6.          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. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8. 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.

6. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

7.                     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. 
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7.                      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.

7.                     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.

7.3.1. O preço máximo global fixado para os serviços ora  licitados é de R$ 5.893,33
(cinco mil e oitocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), que,
de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.

 

1. 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. 

7.                     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.

 

7.                      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.

 

7.                     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.

7.6.1. 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.

7.7.                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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7.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.

7.                    Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

7.                    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 7.24.

7.12.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

8 – DA HABILITAÇÃO.

 

8. 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. SICAF;
10. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
8.                     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. 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.

10. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

8.                     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.

8. .                      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.

8.5.1. 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;

8. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
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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. 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.

8.6.                     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.

8.7.                     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.

 

8.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

8.                     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.

 

8.                   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:

 

8.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

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
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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.

 

8.10.2. 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 a apresentação de
declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;

8.10.2.1. 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.

8.10.2.2. 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,
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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.

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

8.10.2.6. 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.

8.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9.                     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 ser assinada pelo licitante ou
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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 serviço ofertado;
d. conter o preço unitários e  global dos serviços ofertados.
i.                     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.

9.3.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.                     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).

9.4.1. 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.

9.                     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.

 

9.                     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.

 

9.                     As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 

10 - DOS RECURSOS.

 

10.                   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.

10.                    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.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
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10.2.3. 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.

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

10.4.                   Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

11.1.                   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.

11.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. 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.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

12.                   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.

12.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

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

 

13.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

13.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
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discriminado no item 23.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos.

13. .                   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.

13.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

13.                   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.

13.6.                   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.

13.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

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

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

14 – DO REAJUSTE  

 

14.1.                       Os preços dos serviços licitados serão fixos e irreajustáveis.

 

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações
do objeto, valor, prazos de execução em conformidade com este edital.

 

15.2.                           Antes da Emissão 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.

 

15.3.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no
item 15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho , 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 DOS SERVIÇOS
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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 cinco anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I – não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - 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.

 

17.3.                            As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

17.4.                            Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
seguintes sanções:
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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% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada
a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá
ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa constante na
alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

 

c. 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da obrigação
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior
ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado;

 

d. 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total.

 

1. . As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento)
do valor total da contratação.

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 reais e comprovados.

 

17.7.                             O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados, 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 os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros
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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 da Justiça Eleitoral
de Alagoas.

 

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 8.666/1993 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 da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, a contar do
recebimento definitivo do serviço.

 

18.1.1. O recebimento definitivo do serviço será realizado em até 2 (dois) dias úteis 
após a  constatação de sua disponibilização plena e demonstração de funcionamento
ao grupo de servidores designado para operar o software.

 

18.1.2. A contratada será informada do recebimento definitivo do serviço por meio de
correspondência  encaminhada ao endereço de correio eletrônico  a ser informado pela
contratada quando do encaminhamento da nota fiscal.
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18.2.                            Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes
a penalidades eventualmente aplicadas.

 

18.3.                            Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

18.5.                            Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à 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.

 

18.6.                       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
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conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2020, relativos ao PTRES n° 167674 - Natureza da Despesa n° 33.90.39
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

1. - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20. São Obrigações do Contratante:

 

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato;

 

b) Atestar a execução do objeto do contrato na forma prevista;

 

c) Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste  edital.

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1.                           São obrigações da Contratada:

 

a) Garantir que as especificações previstas no Termo de Referência sejam satisfeitas e
mantidas durante todo o curso da contratação;

b) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas;

c) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da prestação do serviço;

d) Manter-se, durante a contratação, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a licitação;

e) Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente à
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, por sua culpa ou
dolo durante a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento porventura efetuado pelo
Contratante;

f) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução da contratação, inclusive com pessoal utilizado na execução
dos serviços, que não terá qualquer vínculo empregatício com o Contratante;

g) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus
empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das
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atividades;

h) Disponibilizar a solução e atuar proativamente para sua integral implementação e
funcionamento durante todo o curso da contratação, em conjunto com os técnicos do
Contratante, quando necessário;

 

i) Realizar treinamento inicial dos usuários do sistema e manter serviço para
esclarecimento de dúvidas e assistência técnica nos termos do Termo de Referência;

j) O treinamento inicial poderá ser presencial ou remotamente realizado, por meio hábil
a permitir o domínio das funções essenciais da solução, quais sejam,(i) identificação
correta de marca e modelo do veículo, (ii) de peças e materiais a serem substituídos,
(iii) quantificação e precificação por peça e material e (iv) por serviço relacionado a cada
intervenção e (v) edição e finalização de orçamento para juntada aos autos;

                                                                                                        

 

22. – DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

 

22.1.                  Os serviços deverão contar com garantia de pleno funcionamento
ininterrupto durante toda a duração do período de 12 (doze) meses de disponibilização
do software.

 

22.2.                 Durante o período de 12 (doze) meses de disponibilização do
software, a Contratada deverá manter telefone e endereço de correio eletrônico para
esclarecimento de dúvidas de segunda a sábado, em horário comercial, com prazo
máximo de 01 (um) dia útil para resposta;

 

22.3.                     A Contratada deverá manter telefone e endereço de correio
eletrônico para a prestação de assistência técnica de segunda a sábado, em horário
comercial, com prazo máximo de 01 (um) dia útil para solução do problema
apresentado.

 

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

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

23.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.                   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.
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23.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

23.5.                   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.

23.6.                   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.

23.7.                   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.

23.8.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

23.9.               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.

 

23.10.             Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL.

 

23.11.              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.

 

23.12.             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.

 

23.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

23.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

]

ANEXO I - Termo de Referência;
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1. Contratação de serviço de
disponibilização de software de
orçamentação de intervenções
preventivas e corretivas em veículos,
incluindo, entre outras especificações
descritas neste Termo de Referência:

 

1. Banco de dados que contemple
todos os veículos da frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Anexo I;

 

1. Banco de dados compreensivo de
todas as peças, materiais e
possibilidades de serviços destinados
à manutenção dos veículos listados;

 

1. Atualização  mensal  dos  preços  e 

ANEXO I-A – Relação de Veículos;

ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

 

23.15.             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, 21 de maio de 2020.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ANEXO I

 

TERMO DE REFERÊNCIA
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1. Objeto

semestral  do banco de dados de
materiais e serviços, de acordo com
os parâmetros utilizados pelas
montadoras de veículos;

 

1. Quantificação padronizada de mão
de obra para cada uma das
intervenções, ou seja, a solução
deverá informar com precisão a
quantidade de mão de obra necessária
para cada uma das intervenções,
segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias;

 

1. Precificação padronizada de todas
as peças e materiais necessários à
manutenção dos veículos listados,
segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias.

 

 

2. Justificativa

 

2.1. A contratação tem por objetivo
proporcionar transparência e agilidade na
análise, negociação e aprovação das
propostas de manutenções veiculares
durante e após o período de garantia,
apresentando métricas e preços referenciais.

 

3.

Especificações

 

O      software      deverá     
apresentar      as      seguintes
características mínimas:

 

 

3.1. Disponibilidade ininterrupta para uso do
software;

3. Banco de dados que contemple todos os
veículos da frota do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, conforme Anexo I;

3. Banco de dados compreensivo de todas
as peças, materiais e possibilidades de
serviços destinados à manutenção dos
veículos listados;
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3. Atualização semestral de banco de
dados de acordo com os parâmetros
utilizados pelas montadoras de veículos;

 

3. Quantificação padronizada de mão de
obra para cada uma das intervenções,
ou seja, a solução deverá informar com
precisão a quantidade de mão de obra
necessária para cada uma das
intervenções, segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias;

 

3. Precificação padronizada de todas as
peças e materiais necessários à
manutenção dos veículos listados,
segundo parâmetros das
montadoras/concessionárias;

 

3. Produção de orçamento onde se
discriminem os materiais e serviços a
serem aplicados, indicando-se
quantidades e valores unitários e total,
que possa ser impresso ou convertido
em formato PDF, à escolha do usuário;

 

3. Funcionamento baseado, ou
exclusivamente por sítio da Rede Mundial
de Computadores, ou exclusivamente
por software instalado em estações de
trabalho com função automatizada de
atualização de banco de dados, ou por
combinação dos modelos;

 

3. Concessão de 03 (três) perfis de acesso
– 01 (um) para a Fiscalização Técnica do
Contrato de Manutenção de Veículos, 01
(um) para a Conformidade Contábil e 01
(um) para a Auditoria;

 

3. Concessão de acesso por 12 (doze)
meses, a contar da disponibilização plena
do serviço.

 

Edital 18 (0710275)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 206



4. Valor

estimado da
contratação

 

A ser determinado em pesquisa de preços.

 

5. Prazo de
entrega

 

5. Prazo máximo de disponibilização plena
do serviço contratado é de 30 (trinta)
dias, a contar da assinatura do contrato;

 

5. O recebimento definitivo do serviço será
realizado em até 2 (dois) dias úteis após
a constatação de sua disponibilização
plena e demonstração de funcionamento
ao grupo de servidores designado para
operar o software;

 

5.2.1. A Contratada será informada do
recebimento definitivo do serviço por meio de
correspondência encaminhada ao endereço de
correio eletrônico a ser informado no momento
da assinatura do Contrato.

 

6. Pagamento

 

6.1. O pagamento será realizado no prazo de 10
(dez) dias, a contar do recebimento definitivo do
serviço.

 

 

 

 

 

 

7. Garantia e
Assistência

Técnica

 

7. Os serviços deverão contar com garantia
de pleno funcionamento ininterrupto
durante toda a duração de sua prestação;

 

7. Durante toda a prestação dos serviços, a
Contratada deverá manter telefone e
endereço de correio eletrônico para
esclarecimento de dúvidas de segunda a
sábado, em horário comercial, com prazo
máximo de 01 (um) dia útil para resposta;

 

7. A Contratada deverá manter telefone e
endereço de correio eletrônico para a
prestação de assistência técnica de
segunda a sábado, em horário comercial,
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com prazo máximo de 01 (um) dia útil para
solução do problema apresentado.

 

8. Recursos
Orçamentários

 

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

 

 

9. Do local da
prestação dos

serviços

 

9. A solução será disponibilizada para uso a
partir de, pelo menos, 03 (três) estações de
trabalho do Contratante;

 

9. A Contratada deverá atuar para a
efetivação da disponibilização plena dos
serviços, contando, onde for necessário,
com a cooperação dos técnicos do
Contratante.

 

 

 

 

10. Unidade
Fiscalizadora

 

10. A Fiscalização Técnica deverá ser realizada
por servidor a ser designado pelo
Contratante, considerando- se a
necessidade de conhecimentos
relacionados ao funcionamento do
software;

 

10. A ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade
quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.

 

11.
Obrigações da
Contratada

 

11.1. Garantir que as especificações do ponto 3,
acima, sejam satisfeitas e mantidas durante todo
o curso da contratação;

 

11. Arcar com todas as despesas, diretas ou
indiretas, decorrentes do cumprimento das
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obrigações assumidas;
11. Propiciar todas as facilidades indispensáveis

à fiscalização da prestação do serviço;

 

11. Manter-se, durante toda a vigência do
Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas para a
celebração do Contrato;

 

11. Responsabilizar-se integralmente pelos
danos causados direta ou indiretamente à
Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas ou a terceiros, por sua culpa ou
dolo durante a execução do Contrato, não
excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento porventura efetuado pelo
Contratante;

 

11. Responder pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do Contrato,
inclusive com pessoal utilizado na execução
dos serviços, que não terá qualquer vínculo
empregatício com o Contratante;

 

11. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes
de que venham a ser vítimas os seus
empregados ou prepostos quando em
serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas
e previdenciárias lhes assegurem e demais
exigências legais para o exercício das
atividades;

 

11. Disponibilizar a solução e atuar
proativamente para sua integral
implementação e funcionamento durante
todo o curso da contratação, em conjunto
com os técnicos do Contratante, quando
necessário;

 

11. Realizar treinamento inicial dos usuários do
sistema e manter serviço para
esclarecimento de dúvidas e assistência
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técnica nos termos do item 7, acima;

 

1. O treinamento inicial poderá ser presencial
ou remotamente realizado, por meio hábil a
permitir o domínio das funções essenciais
da solução, quais sejam,

(i) identificação correta de marca e modelo do
veículo, (ii) de peças e materiais a serem
substituídos, (iii) quantificação e precificação por
peça e material e (iv) por serviço relacionado a
cada intervenção e (v) edição e finalização de
orçamento para juntada aos autos;

 

12.
Obrigações
do

Contratante

 

12. Propiciar todas as facilidades indispensáveis
à boa execução do contrato;

 

12. Atestar a execução do objeto do contrato
na forma prevista;

 

12. Efetuar o pagamento à contratada de
acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste Termo de Referência.

 

ANEXO I – A

Relação de Veículos

 

 

MARCA MODELO ANO/FAB COMBUSTÍVEL PLACA

 

 

 

Gol 1.6 2011/2012Flex NMG 2274

Gol 1.6 2011/2012Flex NMG 2544

Gol 1.6 2011/2012Flex NMG 2564

Gol 1.6 2014/2015Flex ORE 2972
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Volkswagen

Gol 1.6 2014/2015Flex ORE 2982

Gol 1.6 2014/2015Flex ORE 2992

 

Micro-ônibus
Eurobus

 

2014/2014

 

Diesel S10

 

OXN 8228

 

 

 

 

 

 

 

Mitsubishi

Lancer 2.0 CVT 2015/2016Gasolina QLD 3531

 

L 200 Triton
HPE 3.2

 

2015/2016

 

Diesel-S10

 

QLD 0340

 

L 200 Triton
HPE 3.2

 

2015/2016

 

Diesel-S10

 

QLD 0350

 

L 200 Triton
HPE 3.2

 

2015/2016

 

Diesel-S10

 

QLD 1770

L 200 Triton 2013/2014Diesel-S10 ORI 3539

   Flex  

General
Motors Cruze LT 1.8 2013/2013 ORI 7195

 

 

 

Ford

 

Caminhão
Cargo 1319

 

2015/2016

 

Diesel

 

QLB 3471

 

Van transit
furgão 2.2

 

2013/2013

 

Diesel

 

ORK 7700

 
 

Jumper M33M
 

2010/2011

 

Diesel

 

NME 3489
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Citroen

2.3 S 2010/2011Diesel NME 3489

C4 Lounge
Shine 2018/2019Flex QLD 2332

Fiat Fiorino 1.4 2015/2016Flex QLD 0960

 

Iveco

 

Caminhão Daily
55C17

 

2012/2013

 

Diesel-S10

 

ORE 7431

Agrale 10000 2013/2013Diesel-S10 OHC 1923

 

 

 

 

 

Honda

 

Motocicleta CG
125 Cargo

 

2006/2006

 

Gasolina

 

MVH 4144

 

Motocicleta CG
125 Cargo

 

2011/2011

 

Gasolina

 

NMN 8137

 

Motocicleta CG
125 Cargo

 

2006/2006

 

Gasolina

 

MVH 4074

Yamaha YBR 125 2009/2009Gasolina NLC 8218

Renault Master L3H2 2018/2019Diesel-S10 QLF 0022

 

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 04/02/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 04/02/2020, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

 

 

ANEXO II
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Pregão Eletrônico nº xx/2020

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

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  

Edital 18 (0710275)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 213



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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Em 25 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/05/2020, às 20:11, 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
0710275 e o código CRC 9BF5D709.

0010689-38.2019.6.02.8000 0710275v2
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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 05302020052500079
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo STJ 31643/2018. 2º Termo Aditivo ao Contrato STJ n. 51/2018. CONTRATADA: UBC
EVENTOS SERVIÇOS PROMOÇÕES LTDA - ME. CNPJ: 72.594.815/0001-57. OBJETO:
Prorrogação de vigência contratual com manutenção de preços e inclusão de cláusula
resolutória. FUNDAMENTO: Art. 57, II, e art. 65, II, todos da Lei n. 8.666/1993. VIGÊNCIA:
03/06/2020 a 02/02/2022. ASSINATURA: 21/05/2020. VALOR DO CONTRATO: R$
739.223,40. SIGNATÁRIOS: Walter Disney Noleto Costa - SAD/STJ, e Uedson Barros Cruzeiro
- Contratada.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo STJ 11861/2020. Contrato STJ n. 40/2020. CONTRATADA: PPN TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA LTDA ME. CNPJ: 05.673.799/0001-09. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para serviço de instalação, configuração e migração do ambiente de
virtualização. VIGÊNCIA: 22/05/2020 a 21/05/2021. ASSINATURA: 22/05/2020.
FUNDAMENTO: Lei n. 10.520/2002, Lei Complementar n. 123/2006, Decretos n.
10.024/2019, n. 8.538/2015, n. 7.174/2010, n. 7.892/2013 e, subsidiariamente, Lei n.
8.666/1993. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n 37/2020. VALOR DO CONTRATO: R$
22.000,00. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO P.T: 02.061.0033.4236.5664. NE: 2020NE000818 no
VALOR de R$ 22.000,00, E.D. 3.3.90.40. Ordinário, em 13/05/2020. SIGNATÁRIOS: Walter
Disney Noleto Costa - SAD/STJ e Eduardo Luiz Matoso - Contratada.

EXTRATO DE RESCISÃO

Processo STJ 20953/2019. Termo de Rescisão ao Contrato STJ 14/2020. CONTRAT A DA :
CLÍNICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME. OBJETO: Fornecimento e aplicação de
vacina antigripal tetravalente nas dependências do Superior Tribunal de Justiça e do
Conselho de Justiça Federal. FUNDAMENTO: Art. 77 c/c art. 78, inciso I e no art. 79, inciso
I, todos da Lei n° 8.666/1993. VIGÊNCIA: Com efeitos retroativos a 07/04/2020.
ASSINATURA: 22/05/2020. SIGNATÁRIO: Walter Disney Noleto Costa - SAD/STJ.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto: contratação da CLÍNICA ODONTOLÓGICA
MOLINAR LTDA, (ODONTO ÁGUAS CLARAS), CNPJ 10.502.921/0001-06, para a prestação de
serviços de assistência odontológica aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde
do Tribunal Superior do Trabalho - TST-Saúde, conforme Edital de Credenciamento nº
1/2019. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificada por: Gustavo
Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/93.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo nº 245/2015 - SEI nº 002919/15-00.02. Sexto Termo Aditivo ao Contrato
nº 25/2015, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a BRASILMED AUDITORIA
MÉDICA E SERVIÇOS S/S LTDA. OBJETO: Alteração do Quinto Termo Aditivo e a prorrogação
Contratual. VALOR: R$ 83.702,68, sendo, R$ 66.412,68, correspondente a 3 parcelas
mensais de R$ 22.137,56, e R$ 17.290,00 estimado para o pagamento dos serviços de
auditoria externa. Programa de Trabalho 02.301.0566.2004.0001 - AMOSED. VIGÊNCIA:
17.06.2020 a 29.09.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 57, inciso II, e 65, caput, ambos da
Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 21.05.2020. ASSINAM: Silvio A. M. Starling,
Diretor-Geral, pelo Contratante, e Érico Reis Mesquita, Sócio, pela Contratada.

AUDITORIA DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Apostila nº 04/2020. Contrato nº 04/2018. Processo SEI 000176/20-04.01. Contratante:
AUDITORIA DA 4ª CJM. CNPJ: 00.497.552/0015-52. Contratada: resolve ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 11.871.623/0001-56. Objeto: Repactuação do valor mensal do
contrato de R$ 6.352,77 (seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete
centavos) para R$ 6.579,86 (seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis
centavos), com efeitos financeiros a partir de 01/01/2020, em decorrência da homologação
da Convenção Coletiva de Trabalho 2020. Fundamento Legal: Art. 57 da IN nº 05/2017-
MPDG, § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, e Cláusula Décima Primeira do Contrato. Data
de Assinatura: 21/05/2020. Signatário: André Lázaro Ferreira Augusto, Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar.

AUDITORIA DA 10ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato nº 4/2019. OBJETO: Prorrogação do contrato de
serviços de gestão de frotas, por meio da implantação e operação de sistema
informatizado integrado, com utilização de cartão magnético ou de outro dispositivo
eletrônico para captura de dados, que garanta o gerenciamento do abastecimento de
combustíveis, o serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de
peças e lavagem, para frota de veículos. CONTRATADA: Neo Consultoria e Administração de
Benefícios EIRELI, CNPJ nº 25.165.749/0001-10. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II
da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Segunda do Contrato nº 04/2029. PROCESSO SEI nº
000027/19-10.01. VIGÊNCIA: 24/06/2020 a 23/06/2021. VALOR: R$ 32.650,05 (trinta e dois
mil, seiscentos e cinquenta reais e cinco centavos). DATA DA ASSINATURA: 15/05/2020.
SIGNATÁRIOS: Ataliba Dias Ramos, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, pela
Contratante, e Felipe Veronez de Sousa, pela Contratada.

DIRETORIA DO FORO DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo no 000225/16-11.00. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2016,

celebrado entre a Diretoria do Foro das Auditorias da 11ª Circunscrição Judiciária

Militar e a empresa: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. OBJETO: O objeto deste Termo

Aditivo é a prorrogação contratual por mais 12(doze) meses. Vigência 28/06/2020 a

27/06/2021. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0101 - JUPROC.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II da Lei n. 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA:

20.05.2020. ASSINAM: Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS, Diretor do Foro, pelo

Contratante, Michelle Magalhães da Silva (Gerente) e Davi Carvalho Lima (Coordenador

de Manutenção), pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
EXTRATO APOSTILA AO CREDENCIAMENTO

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e
homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo
Administrativo 6.839/2006. Processo Administrativo PAe 0004043-80.2014.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila ao
Termo de Credenciamento 018/2011 da empresa Sociedade Beneficente de Senhoras -
Hospital Sírio Libanês/SP Objeto: Alterar a Cláusula Sétima - Do Acréscimo e da Supressão
de Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia
Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa Edi Carlos Reis de Souza, Administrador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 18/2020

Processo nº TRF2-EOF-2020/0016. Objeto: Aquisição de material de consumo para
processamento de dados (cartuchos para impressora Plotter HP T1300), através do Sistema
de Registro de Preços. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em
epígrafe da seguinte maneira: a) Itens 1 e 2 à empresa MVS CARTUCHOS EIRELI; b) Item 3
à empresa IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS EIRELI.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 22/05/2020)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2020/068. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços
de exames clínicos, na modalidade check-up em saúde, em um mesmo dia e local,
contando com várias especialidades médicas e estrutura laboratorial e de imagem.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 25/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala
604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-
00069-2020. Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/06/2020 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 21/05/2020) 90028-00001-2020NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Mapfre Seguros Gerais S.A.; Objeto do 2º Termo
Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses e adequar o subitem
3.1.1 da Cláusula Terceira que trata do "Preço"; Fundamento Legal: artigo 57, II, da Lei nº
8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0033.4257.6013; Elemento
de Despesa: 3.3.90.39.69 (Seguros em geral); Data da assinatura: 28/04/2020; Proc. n.º
TRF2-EOF-2019/00013; Contrato n.º 025/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 5/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 0002230-
87.2020. , publicada no D.O.U de 06/05/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa para prestação de serviços continuados de manutenção predial, com regime de
dedicação exclusiva de mão de obra (pedreiros, pintores, encanadores e auxiliares de
pedreiro, pintor, encanador, eletricista e auxiliares práticos de marcenaria) e respectivos
fardamentos e EPI s, a serem executados no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região. Novo Edital: 25/05/2020 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h30. Endereço: Av.
Cais do Apolo, S/n, Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife RECIFE - PEEntrega das
Propostas: a partir de 25/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 04/06/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

(SIDEC - 22/05/2020) 090031-00001-2020NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0010689-38.2019. Objeto: Contratação de serviço de disponibilização de
software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos,
conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 25/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu
de Andrade, 377, 377 - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00029-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 25/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 05/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 21/05/2020) 70011-00001-2019NE000032
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 09/2020
SEI 000303-12.2020.6.02.8000

Data: 16/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - apoio  para pés, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 113,11

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 11/2020
SEI 008734-69.2019.6.02.8000

Data: 20/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições camisas personalizadas  para utilização nas Eleições 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 94.916,03

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Resposta à Esclarecimento apresentado por Interessada 

Número 12/2020
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SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 17/2020
SEI 0008977-13.2019.6.02.8000

Data: 30/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado item 1 :  R$ 6,92
Valor Unitário  Estimado item 2 :  R$ 32,17
Valor Unitário  Estimado item 3 :  R$ 12,41
Valor Unitário  Estimado item 4 :  R$ 8,49
Valor Unitário  Estimado item 5 :  R$ 33,44
Valor Unitário  Estimado item 6 :  R$ 6,28
Valor Unitário  Estimado item 7 :  R$ 5,49

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2020
SEI 0009196-26.2019.6.02.8000

Data: 04/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme o edital e seus anexos

Valor Unitário  Estimado :  R$ 127,30

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 19/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02
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Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 21/2020
SEI 0010891-15.2019.6.02.8000

Data: 12/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo - elétrico, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor estimado :  R$ 88.976,10

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 22/2020
SEI 0004650-71.2019.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite
para Windows.

Valor estimado item 1 :  R$1.900,00
Valor estimado item 1 :  R$ 2.379,17

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 23/2020
SEI 0003931-09.2020.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - álcool em gel e luvas, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado  item 1 :  R$ 10,96
Valor unitário  estimado item 2 :  R$ 19,41
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.
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Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 25/2020
SEI 0002082-02.2020.6.02.8000

Data: 25/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- baterias automotivas,  conforme o edital e seus anexos.

Valor total  estimado item 1 :  R$ 3.228,78
Valor total  estimado item 2 :  R$ 724,00
Valor total  estimado item 3 :  R$ 1.066,68
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Esclarecimento apresentado por interessado e Resposta 

Número 26/2020
SEI 0008795-27.2019.6.02.8000

Data: 28/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- expediente para as eleições de 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor global estimado :  R$  138.110,68
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 27/2020
SEI 0008812-53.2019.6.02.8000

Data: 29/05/2020 às 9:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- copo plástico  descartável para água, conforme o edital e seus anexos.

Valor global estimado :  R$  8.080,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 28/2020
SEI 0001854-27.2020.6.02.8000

Data: 01/06/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- pneus novos, conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado para item 1 :  R$  8.417,60
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Valor total estimado para item 2 :  R$ 2.488,40
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 29/2020
SEI 0010689-38.2019.6.02.8000

Data: 05/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação de serviço de disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em
veículos, conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$  5.893,33
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 Mapa do site
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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 maio de 2020.
À PREG, 
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 26/05/2020, às 10:41, 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
0710478 e o código CRC 8120AD17.

0010689-38.2019.6.02.8000 0710478v1
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PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME 
CNPJ 16.538.909/0001-38 
Av. Fernandes Lima  nº 08, Centenário Office Sala 602 
Farol - CEP: 57.050-000 - Maceió – Alagoas 
Fone:  82 3028-6900 | 82 99102.7170 | 61 99277.1633 
contato@fontedeprecos.com.br | www.fontedeprecos.com.br  
 

PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020  
PROCESSO Nº 0010689-38.2019.6.02.8000  

A/C: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, 

bem como a Minuta de Contrato que o integra. 

 

As atividades serão desempenhadas conforme o descriminado a seguir: 

 
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS: R$ 5.499,00 (Cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais). 
 

O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, da data fixada para a sua apresentação. 
 

O valor total proposto é completo, abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 

fiscais e parafiscais), mão-de-obra, prestação do serviço, fornecimento de mão-de-obra especializada, leis 

sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, translado, 

seguro do pessoal utilizado nos serviços contra riscos de acidente de trabalho, cumprimento de todas as 

obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador e qualquer despesa acessória 

e/ou necessária, não especificada neste Edital. 

 
 
 

______________________________ 
Raffael de Gusmão Ataíde Escarpini 

Sócio Diretor de Projetos 
CPF: 046.318.174-37 

DESCRIÇÃO QUANT. PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

Contratação de serviço de disponibilização de software de orçamentação de 

intervenções preventivas e corretivas em veículos, incluindo, entre outras 

especificações descritas neste Termo de Referência:  

1.1.2. Banco de dados que contemple todos os veículos da frota do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Anexo I;  

1.1.3. Banco de dados compreensivo de todas as peças, materiais e possibilidades 

de serviços destinados à manutenção dos veículos listados;  

1.1.4. Atualização mensal dos preços e semestral do banco de dados de materiais 

e serviços, de acordo com os parâmetros utilizados pelas montadoras de veículos;  

1.1.5. Quantificação padronizada de mão de obra para cada uma das 

intervenções, ou seja, a solução deverá informar com precisão a quantidade de mão 

de obra necessária para cada uma das intervenções, segundo parâmetros das 

montadoras/concessionárias;  

1.1.6. Precificação padronizada de todas as peças e materiais necessários à 

manutenção dos veículos listados, segundo parâmetros das 

montadoras/concessionárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 5.499,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 5.499,00 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2020.
Senhor Chefe da SAPEV,
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela Empresa Promaxima Gestão Empresarial Ltda,
evento 0716574.

Informo que a sessão eletrônica encontra-se em
andamento.

Respeitosamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 05/06/2020, às 11:01, 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
0716575 e o código CRC 440A6262.
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Despacho PREG 0716575         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 224



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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2020.
Senhor Pregoeiro,
 
Diante da descrição do objeto ofertado, consistindo

em cópia parcial do Termo de Referência anexo ao Edital de
Pregão Eletrônico n.º29/2020, realizou-se pesquisa inicial no
sítio eletrônico da Proponente, com vistas a conhecer, em
linhas gerais, o software ofertado.

Surgiram algumas dúvidas durante a diligência
acima descrita, sobre as quais passamos a discorrer.

1. Na descrição das funcionalidades da solução,
verificam-se a "cotação expressa", a "cotação em lote" e a
"cotação personalizada".

2. A "cotação expressa" oferece "pesquisas
rápidas", utilizando-se de "preços adjudicados e homologados
de contratações públicas de todo o país" para compor sua
base de pesquisas. Aparentemente essa funcionalidade
não atenderia ao objeto da licitação. Roga-se que a
Proponente seja indagada sobre a procedência
ou improcedência desse entendimento justificadamente e, em
sendo o caso, com demonstração de telas do sistema.

3. A "cotação em lote" não aponta sua base de
pesquisas, razão pela qual se solicitam esclarecimentos (a)
sobre a presença de informações completas de montadoras e
concessionárias de veículos de todas as marcas da frota deste
Tribunal na base de pesquisas, conforme relação presente no
Anexo I-A do edital convocatório, bem como, em caso de
resposta positiva, sobre (b) a possibilidade de realizar-se
pesquisa de preços e tempos padrão de mão de obra
exclusivamente sobre os parâmetros das montadoras e
concessionárias.
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4. A "cotação personalizada" aparentemente
atenderia ao objeto proposto, cabendo questionar a
Proponente se (a) pode-se utilizar exclusivamente como base
de dados para pesquisa todas as informações padronizadas
das montadoras e concessionárias de veículos de todas as
marcas da frota deste Tribunal e (b) qual o tempo necessário
para realizar essa pesquisa - esta informação, indisponível no
sítio eletrônico, é importante para determinar se o tempo
necessário para a efetivação dessa cotação seria compatível
com o propósito da contratação, qual seja, oferecer
referencial de compatibilidade de preços para aprovação de
orçamentos, pagamentos e aferição de conformidade
procedimental na contratação de serviços de manutenção da
frota de veículos, com fornecimento de material.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção Substituto, em 08/06/2020, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717146 e o código CRC BCFC943D.

0010689-38.2019.6.02.8000 0717146v1
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UASG:  70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Pregão Nº:  292020
Modo de Disputa:  Aberto/Fechado

Mensagens da Sessão Pública

Fornecedor fala:
(08/06/2020 14:54:00)

Ambas as formas, mas as cotações personalizadas possuem seus preços adicionados ao sistema,
para que o próprio usuário possa fazer suas pesquisas, inclusive por Part Number, modelo, marca,
etc.

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:52:19)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) A pesquisa de preços é realizada por pessoas
ou diretamente pelo aplicativo?

Fornecedor fala:
(08/06/2020 14:48:28)

Sr. Pregoeiro, sem mais para o momento.

Fornecedor fala:
(08/06/2020 14:44:46)

Outros órgãos públicos no Brasil já utilizam nossa ferramenta para cotações de peças e serviços
automotivos. Assim, entendemos que nossa proposta atende ao referido processo de compras.

Fornecedor fala:
(08/06/2020 14:43:50)

Quanto ao prazo, atendemos ao estipulado no Termo de Referência, uma vez que as cotações
personalizadas são realizadas em no máximo 10 dias úteis.

Fornecedor fala:
(08/06/2020 14:43:08)

Para o referido pregão, estamos oferencendo o nosso serviço de cotações personalizadas, onde as
cotações serão baseadas nos parâmetros exigidos pelo TRE-AL, assim, as fontes de pesquisa serão
aquelas apontadas pelo órgão.

Fornecedor fala:
(08/06/2020 14:42:20)

As cotações Expressas e em Lote utilizam as bases de compras públicas para elaboração das
pesquisas (Comprasnet, Licitações-e, BEC, BPS, Tabela CMED, SINAPI, LicitaNet, PE Integrado,
dentre outras); além destas bases, o sistema possui preços de peças das lojas e montadoras de
dezenas de veículos (Carro, utilitários, ônibus, van, motos, etc.)

Fornecedor fala:
(08/06/2020 14:38:07)

Sr. Pregoeiro, boa tarde.

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:35:28)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Gostaria de fazer algum
esclarecimento quanto ao despacho abaixo transcrito?

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:33:28)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... pagamentos e aferição de conformidade
procedimental na contratação de serviços de manutenção da frota de veículos, com fornecimento de
material."

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:33:10)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... (b) qual o tempo necessário para realizar essa
pesquisa - esta informação, indisponível no sítio eletrônico, é importante para determinar se o
tempo necessário para a efetivação dessa cotação seria compatível com o propósito da contratação,
qual seja, oferecer referencial de compatibilidade de preços para aprovação de orçamentos, ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:32:42)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... . A "cotação personalizada" aparentemente
atenderia ao objeto proposto, cabendo questionar a Proponente se (a) pode-se utilizar
exclusivamente como base de dados para pesquisa todas as informações padronizadas das
montadoras e concessionárias de veículos de todas as marcas da frota deste Tribunal e ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:32:23)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... bem como, em caso de resposta positiva, sobre
(b) a possibilidade de realizar-se pesquisa de preços e tempos padrão de mão de obra
exclusivamente sobre os parâmetros das montadoras e concessionárias. ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:32:06)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... 3. A "cotação em lote" não aponta sua base de
pesquisas, razão pela qual se solicitam esclarecimentos (a) sobre a presença de informações
completas de montadoras e concessionárias de veículos de todas as marcas da frota deste Tribunal
na base de pesquisas, conforme relação presente no Anexo I-A do edital convocatório, ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:31:40)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... justificadamente e, em sendo o caso, com
demonstração de telas do sistema.

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:31:05)

...2. A "cotação expressa" oferece "pesquisas rápidas", utilizando-se de "preços adjudicados e
homologados de contratações públicas de todo o país" para compor sua base de pesquisas.
Aparentemente essa funcionalidade não atenderia ao objeto da licitação. Roga-se que a Proponente
seja indagada sobre a procedência ou improcedência desse entendimento ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:30:40)

... Surgiram algumas dúvidas durante a diligência acima descrita, sobre as quais passamos a
discorrer. 1. Na descrição das funcionalidades da solução, verificam-se a "cotação expressa", a
"cotação em lote" e a "cotação personalizada". ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:29:35)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... "Diante da descrição do objeto ofertado,
consistindo em cópia parcial do Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Eletrônico
n.º29/2020, realizou-se pesquisa inicial no sítio eletrônico da Proponente, com vistas a conhecer,
em linhas gerais, o software ofertado. ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:29:13)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o inteiro teor
do Despacho proferido pela unidade demandante, quando da análise técnica da proposta
apresentada por V.Sª:

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:03:14)

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica. Informo que a unidade
requisitante ainda não efetuou à análise técnica da proposta apresentada pela Empresa
PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Peço a gentileza para aguardar.

Pregoeiro fala:
(05/06/2020 11:57:11)

Srs(as) Licitantes, bom dia. Informo que a unidade requisitante ainda não procedeu à análise
técnica da proposta apresentada pela Empresa PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, razão
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DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2020.
Senhor Chefe da SAPEV,
Mediante o despacho proferido por essa Seção (0717146)

quando da análise da proposta apresentada pela Empresa Promaxima
Gestão Empresarial Ltda, evento 0716574, este Pregoeiro faz juntar
aos presentes autos, chat de conversação (0717289) com a referida
empresa, a qual esclarece o que foi informado no Despacho SAPEV.

Informo que a sessão eletrônica encontra-se em
andamento.

Respeitosamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 08/06/2020, às 15:14, 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
0717291 e o código CRC A0BCFFBE.

0010689-38.2019.6.02.8000 0717291v1
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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 junho de 2020.
Senhor Pregoeiro,
 
Ao verificar o teor das respostas ofertadas pela

Proponente, é possível compreender que:
1. Ofertou-se a modalidade "cotação

personalizada";
2. A modalidade ofertada não é software de cotação

de preços, consistindo em solução que agrega aparentemente
realização de pedido por formulários e pesquisa de mercado
realizada fora do aplicativo/sistema/software.

Diante dessas constatações, entende-se que a
oferta da proponente não é aceitável, pois o que se pretende
contratar é sistema de orçamentação que possua "banco de
dados compreensivo de todas as peças, materiais e
possibilidade de serviços" de "todos os veículos da frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas", conforme
"parâmetros das montadoras/concessionárias", conforme
descrito no Termo de Referência anexo ao edital
convocatório.

Noutros termos, o banco de dados deve preceder a
consulta realizada pelo futuro Contratante, não se adequando
ao objeto descrito a contratação uma pesquisa de preços de
mercado a ser realizada pela futura Contratada.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção Substituto, em 08/06/2020, às 16:01, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717326 e o código CRC C90870C2.

0010689-38.2019.6.02.8000 0717326v1
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UASG:  70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Pregão Nº:  292020
Modo de Disputa:  Aberto/Fechado

Mensagens da Sessão Pública

Fornecedor fala:
(08/06/2020 16:18:21)

*preferir

Fornecedor fala:
(08/06/2020 16:16:58)

Se preferire, podemos fazer uma demonstração do produto (Prova de conceito), mesmo sabendo
que, de acordo com o TR, possuímos 30 dias para disponibilizar o produto funcional para o TRE-AL.

Fornecedor fala:
(08/06/2020 16:14:14)

... Menor preço. Como já havia informado, nosso sistema não apresenta somente preços
homologados em bases públicas, apresentamos preços de mercado (lojas oficiais das marcas) e das
montadoras. Talvez não tenha deixado isso claro. Cotação expressa e Lote é apenas a forma de se
conduzir a pesquisa, mas a base contempla TUDO que informei.

Fornecedor fala:
(08/06/2020 16:12:45)

... ser feitas por vários parâmetros de busca, como marca do veículo, Part number, modelo, ano,
etc. A base de preços é baseada no catálogo de materiais das montadoras e os preços são
atualizados mensalmente. Assim, o usuário cadastrado no sistema conseguirá realizar suas buscas
e gerar os relatórios necessários para obter valores médios, mediana e...

Fornecedor fala:
(08/06/2020 16:10:59)

Sr. pregoeiro, o nosso sistema possui mais de 200 mil preços de peças automotivas, incluindo
TODAS as marcas citadas no TR, o que informei pela cotação personalizada é que é mais um serviço
ofertado pela nossa empresa. Possuímos clientes com frotas enormes que utilizam nossa plataforma
e realizam suas pesquisas. Como mencionei, as pesquisas podem...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 16:09:09)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, V.Sª tem alguma consideração a
ser realizada quanto ao despacho da unidade requisitante?

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 16:07:23)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... Noutros termos, o banco de dados deve
preceder a consulta realizada pelo futuro Contratante, não se adequando ao objeto descrito a
contratação uma pesquisa de preços de mercado a ser realizada pela futura Contratada. ..."

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 16:06:57)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... conforme "parâmetros das
montadoras/concessionárias", conforme descrito no Termo de Referência anexo ao edital
convocatório. ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 16:06:38)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... Diante dessas constatações, entende-se que a
oferta da proponente não é aceitável, pois o que se pretende contratar é sistema de orçamentação
que possua "banco de dados compreensivo de todas as peças, materiais e possibilidade de serviços"
de "todos os veículos da frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas", ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 16:06:17)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... 2. A modalidade ofertada não é software de
cotação de preços, consistindo em solução que agrega aparentemente realização de pedido por
formulários e pesquisa de mercado realizada fora do aplicativo/sistema/software. ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 16:06:00)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o despacho exarado
pela unidade demandante quando das informações ofertadas por V.Sª: ..."Ao verificar o teor das
respostas ofertadas pela Proponente, é possível compreender que: 1. Ofertou-se a modalidade
"cotação personalizada"; ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 15:29:48)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Agradeço.

Fornecedor fala:
(08/06/2020 15:26:00)

Ok, aguardaremos.

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 15:17:19)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, solicito que aguarde a resposta da
unidade requisitante quanto ao informado nesse CHAT por V.Sª.

Fornecedor fala:
(08/06/2020 14:54:00)

Ambas as formas, mas as cotações personalizadas possuem seus preços adicionados ao sistema,
para que o próprio usuário possa fazer suas pesquisas, inclusive por Part Number, modelo, marca,
etc.

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:52:19)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) A pesquisa de preços é realizada por pessoas
ou diretamente pelo aplicativo?

Fornecedor fala:
(08/06/2020 14:48:28)

Sr. Pregoeiro, sem mais para o momento.

Fornecedor fala:
(08/06/2020 14:44:46)

Outros órgãos públicos no Brasil já utilizam nossa ferramenta para cotações de peças e serviços
automotivos. Assim, entendemos que nossa proposta atende ao referido processo de compras.

Fornecedor fala:
(08/06/2020 14:43:50)

Quanto ao prazo, atendemos ao estipulado no Termo de Referência, uma vez que as cotações
personalizadas são realizadas em no máximo 10 dias úteis.

Fornecedor fala:
(08/06/2020 14:43:08)

Para o referido pregão, estamos oferencendo o nosso serviço de cotações personalizadas, onde as
cotações serão baseadas nos parâmetros exigidos pelo TRE-AL, assim, as fontes de pesquisa serão
aquelas apontadas pelo órgão.

Fornecedor fala:
(08/06/2020 14:42:20)

As cotações Expressas e em Lote utilizam as bases de compras públicas para elaboração das
pesquisas (Comprasnet, Licitações-e, BEC, BPS, Tabela CMED, SINAPI, LicitaNet, PE Integrado,
dentre outras); além destas bases, o sistema possui preços de peças das lojas e montadoras de
dezenas de veículos (Carro, utilitários, ônibus, van, motos, etc.)

Fornecedor fala:
(08/06/2020 14:38:07)

Sr. Pregoeiro, boa tarde.
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Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:35:28)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Gostaria de fazer algum
esclarecimento quanto ao despacho abaixo transcrito?

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:33:28)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... pagamentos e aferição de conformidade
procedimental na contratação de serviços de manutenção da frota de veículos, com fornecimento de
material."

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:33:10)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... (b) qual o tempo necessário para realizar essa
pesquisa - esta informação, indisponível no sítio eletrônico, é importante para determinar se o
tempo necessário para a efetivação dessa cotação seria compatível com o propósito da contratação,
qual seja, oferecer referencial de compatibilidade de preços para aprovação de orçamentos, ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:32:42)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... . A "cotação personalizada" aparentemente
atenderia ao objeto proposto, cabendo questionar a Proponente se (a) pode-se utilizar
exclusivamente como base de dados para pesquisa todas as informações padronizadas das
montadoras e concessionárias de veículos de todas as marcas da frota deste Tribunal e ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:32:23)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... bem como, em caso de resposta positiva, sobre
(b) a possibilidade de realizar-se pesquisa de preços e tempos padrão de mão de obra
exclusivamente sobre os parâmetros das montadoras e concessionárias. ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:32:06)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... 3. A "cotação em lote" não aponta sua base de
pesquisas, razão pela qual se solicitam esclarecimentos (a) sobre a presença de informações
completas de montadoras e concessionárias de veículos de todas as marcas da frota deste Tribunal
na base de pesquisas, conforme relação presente no Anexo I-A do edital convocatório, ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:31:40)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... justificadamente e, em sendo o caso, com
demonstração de telas do sistema.

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:31:05)

...2. A "cotação expressa" oferece "pesquisas rápidas", utilizando-se de "preços adjudicados e
homologados de contratações públicas de todo o país" para compor sua base de pesquisas.
Aparentemente essa funcionalidade não atenderia ao objeto da licitação. Roga-se que a Proponente
seja indagada sobre a procedência ou improcedência desse entendimento ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:30:40)

... Surgiram algumas dúvidas durante a diligência acima descrita, sobre as quais passamos a
discorrer. 1. Na descrição das funcionalidades da solução, verificam-se a "cotação expressa", a
"cotação em lote" e a "cotação personalizada". ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:29:35)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... "Diante da descrição do objeto ofertado,
consistindo em cópia parcial do Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Eletrônico
n.º29/2020, realizou-se pesquisa inicial no sítio eletrônico da Proponente, com vistas a conhecer,
em linhas gerais, o software ofertado. ...

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:29:13)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o inteiro teor
do Despacho proferido pela unidade demandante, quando da análise técnica da proposta
apresentada por V.Sª:

Pregoeiro fala:
(08/06/2020 14:03:14)

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica. Informo que a unidade
requisitante ainda não efetuou à análise técnica da proposta apresentada pela Empresa
PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Peço a gentileza para aguardar.

Pregoeiro fala:
(05/06/2020 11:57:11)

Srs(as) Licitantes, bom dia. Informo que a unidade requisitante ainda não procedeu à análise
técnica da proposta apresentada pela Empresa PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, razão
pela qual, em virtude do início do intervalo comercial para almoço, suspenderemos a sessão
eletrônica e retornaremos, dia 08/06/2020, às 14 horas. Obrigado.

Pregoeiro fala:
(05/06/2020 11:05:13)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, informo que encaminhei a proposta
de V.Sª para análise técnica pela unidade demandante, favor aguardar.

Fornecedor fala:
(05/06/2020 10:45:43)

Fonte de Preços (www.fontedeprecos.com.br)

Pregoeiro fala:
(05/06/2020 10:43:22)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, qual o nome do produto que está
sendo ofertado?

Pregoeiro fala:
(05/06/2020 10:36:16)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, qual o nome do produto que está
sendo ofertado?

Sistema informa:
(05/06/2020 10:24:52)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF:
16.538.909/0001-38, enviou o anexo para o ítem 1.

Fornecedor fala:
(05/06/2020 10:23:08)

Sr. Pregoeiro, o arquivo enviado foi .zip, por algum motivo o sistema do comprasnet mudou o
formato. Poderia abrir para anexo novamente ou apenas renomear o arquivo baixado e colocar .zip
no final da extensão.

Sistema informa:
(05/06/2020 10:21:31)

Senhor fornecedor PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 16.538.909/0001-38,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro fala:
(05/06/2020 10:21:17)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro fala:
(05/06/2020 10:20:25)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Favor encaminhar o arquivo no formato .zip

Sistema informa:
(05/06/2020 10:18:41)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF:
16.538.909/0001-38, enviou o anexo para o ítem 1.

Fornecedor fala:
(05/06/2020 09:44:15)

ok, enviaremos.

Pregoeiro fala:
(05/06/2020 09:41:24)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - O arquivo de habilitação precisa ser no formato
.zip

Fornecedor fala:
(05/06/2020 09:37:11)

Como já enviamos toda a documentação de habilitação na fase de cadastro da proposta, resta
somente a proposta de preços atualizada?

Sistema informa:
(05/06/2020 09:36:09)

Senhor fornecedor PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 16.538.909/0001-38,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro fala:
(05/06/2020 09:36:04)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Iremos convocar anexo.
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Pregoeiro fala:
(05/06/2020 09:35:56)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, agradeço. Favor enviar a sua
proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado no prazo de 02 (duas) horas, contendo
todas as exigências do Edital e anexos.

Fornecedor fala:
(05/06/2020 09:34:43)

Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir o nosso valor de proposta.

Pregoeiro fala:
(05/06/2020 09:33:50)

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a 1ª empresa
classificada para o item e considerando a legislação do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos
preliminarmente: aceita negociar com o valor de R$ 5.000,00?

Sistema informa:
(05/06/2020 09:26:55)

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Sistema informa:
(05/06/2020 09:26:55)

O item 1 está encerrado.

Sistema informa:
(05/06/2020 09:26:55)

A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema informa:
(05/06/2020 09:26:54)

O fornecedor da proposta no valor de R$ 5.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Pregoeiro fala:
(05/06/2020 09:21:54)

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5.800,0000 e
R$ 5.893,3300 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:54 do dia 05/06/2020.

Pregoeiro fala:
(05/06/2020 09:02:35)

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro fala:
(05/06/2020 09:00:27)

Srs(as) Licitantes, bom dia. Inicialmente verificaremos a conformidade das propostas apresentadas,
em seguida, será aberta a fase de lances.

Fechar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2020.
Senhor Chefe da SAPEV,
A Empresa Promaxima Gestão Empresarial Ltda, através

das mensagens do Chat de Conversação do Sistema
Comprasnet, evento 0717411, tece outros esclarecimentos acerca
dos Despachos dessa Seção, eventos 0717146 e 0717326, razão pela
qual, solicito  uma análise superior acerca do informado pela
supracitada empresa.

Informo que a sessão eletrônica encontra-se suspensa,
retornando, amanhã, dia 09/06/2020, às 14 horas.

Respeitosamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 08/06/2020, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717412 e o código CRC 99148699.

0010689-38.2019.6.02.8000 0717412v1
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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 junho de 2020.
Senhor Pregoeiro,
 
Considerando-se as manifestações da Proponente,

tem-se a ponderar o seguinte:
1. O que se espera de um sistema eletrônico de

cotação de preços é automação eficiente, portanto, o tempo
que se deve aguardar por retorno da ferramenta é aquele
necessário para o processamento das informações pela
solução face ao seu banco de dados consolidado, ou seja,
segundos, ou, no máximo, minutos;

2. A base de dados desejada para os fins da
contratação consiste na totalidade (a) das peças e seus
preços, (b) dos materiais e seus preços e (c) dos tempos de
serviço relacionados a todos os veículos da frota deste
TRE/Al, segundo prática realizada pelas montadoras e
concessionárias das marcas - prática essa que deve ser
utilizada como FONTE EXCLUSIVA de informações;

3. Se a Proponente corfirmar sua última
manifestação, em que declara que as modalidades "cotação
expressa" e "cotação em lote" seriam capazes de atender aos
pontos acima descritos, oferecendo a ferramenta "cotação
personalizada" como bônus, somente, entende-se que a
proposta atende aos requisitos editalícios;

4. Quanto à oferta de demonstração do produto,
entende-se por sua utilidade, considerando-se, no caso, que
poderia prevenir eventual não recebimento do objeto e
repetição do certame, cabendo a V.S.ª a análise da
possibilidade de sua realização e suas eventuais implicações.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção Substituto, em 09/06/2020, 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
0717838 e o código CRC B10AC956.

0010689-38.2019.6.02.8000 0717838v1
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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: 16.538.909/0001-38
Razão Social: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 27/11/2020
FGTS 20/06/2020
Trabalhista Validade: 20/11/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/07/2020
Receita Municipal Validade: 26/07/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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: 09/06/2020 15:30 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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: 05/06/2020 08:24:05 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ: 16.538.909/0001-38 
 
 
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. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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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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: 16.538.909/0001-38
Razão Social: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Atividade Econômica Principal:

6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Endereço:
AVENIDA FERNANDES LIMA, 08 - SALA 602CENTENARIO OFFICELETRA A - FAROL -
Maceió / Alagoas

Emitido em: 09/06/2020 15:57 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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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
16.538.909/0001-38
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
20/07/2012 

 
NOME EMPRESARIAL 
PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV FERNANDES LIMA 

NÚMERO 
08 

COMPLEMENTO 
SALA 602CENTENARIO OFFICELETRA A 

 
CEP 
57.050-000 

BAIRRO/DISTRITO 
FAROL 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIRO@PROMAXIMA.COM.BR 

TELEFONE 
(82) 3028-6900 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
20/07/2012 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/06/2020 às 15:46:52 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2018 15:34 SOB Nº 20180172417.
PROTOCOLO: 180172417 DE 02/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803122140. NIRE: 27200527528.
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 02/08/2018
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoAnexo CONTRATO SOCIAL (0718054)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 242



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2018 15:34 SOB Nº 20180172417.
PROTOCOLO: 180172417 DE 02/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803122140. NIRE: 27200527528.
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 02/08/2018
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2018 15:34 SOB Nº 20180172417.
PROTOCOLO: 180172417 DE 02/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803122140. NIRE: 27200527528.
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 02/08/2018
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2018 15:34 SOB Nº 20180172417.
PROTOCOLO: 180172417 DE 02/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803122140. NIRE: 27200527528.
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 02/08/2018
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2018 15:34 SOB Nº 20180172417.
PROTOCOLO: 180172417 DE 02/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803122140. NIRE: 27200527528.
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 02/08/2018
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2018 15:34 SOB Nº 20180172417.
PROTOCOLO: 180172417 DE 02/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803122140. NIRE: 27200527528.
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 02/08/2018
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoAnexo CONTRATO SOCIAL (0718054)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 247



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2018 15:34 SOB Nº 20180172417.
PROTOCOLO: 180172417 DE 02/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803122140. NIRE: 27200527528.
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 02/08/2018
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CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2018 15:34 SOB Nº 20180172417.
PROTOCOLO: 180172417 DE 02/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803122140. NIRE: 27200527528.
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 02/08/2018
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A FUNDO ESTADUAL DO REGISTRO DO COMERCIO FUNERC certifica que em 02/08/2018, foi

realizado para a empresa PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, o registro de eventos para sua(s)

filiais(s), conforme segue:

Protocolo Arquivamento Ato/Evento Nire CNPJ Endereço

180172417 20180172417 002 / 026 Quadra qs 1 rua 210, s/n

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2018 15:34 SOB Nº 20180172417.
PROTOCOLO: 180172417 DE 02/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803122140. NIRE: 27200527528.
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 02/08/2018
         www.facilita.al.gov.br
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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 de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 16.538.909/0001-38

Razão Social: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 09/06/2020 15:31 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Relatório OCORRÊNCIAS - SICAF (0718055)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 251



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 16.538.909/0001-38

Razão Social: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 09/06/2020 15:30 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Relatório OCORRÊNCIAS - SICAF (0718055)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 252



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: 16.538.909/0001-38
Razão Social: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 901171221
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 30.000,00 Data de Abertura da Empresa: 20/07/2012
CNAE Primário: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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: 7320-3/00 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
CNAE Secundário 4: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO

Dados para Contato
CEP: 57.050-000
Endereço: AVENIDA FERNANDES LIMA, 08 - SALA 602CENTENARIO OFFICELETRA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 30286900
Email: FINANCEIRO@PROMAXIMA.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
032.412.854-13CPF:

Nome: VICTOR HUGO SOARES DA COSTA
Carteira de Identidade: 1674828 Órgão Expedidor: sspal
Data de Expedição: 30/07/1996 Data de Nascimento: 18/11/1980
E-mail: atendimento@promaxima.com.br

Emitido em: 09/06/2020 15:34 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 032.412.854-13 Participação Societária: 50,00%
Nome: VICTOR HUGO SOARES DA COSTA
Carteira de Identidade: 1,674.828 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 17/12/2014 Data de Nascimento: 18/11/1980
Filiação Materna: GENILDA SOARES DA COSTA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2001001167078 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 26/07/2001

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ANA CARLA MAGALHAES BARBOZA COSTANome:

051.177.504-03Estrangeiro:

CEP: 57.048-359
Endereço: RUA DRA NIZE DA SIQUEIRA, 133 - APTO 502 TORRE A - ANTARES
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 91027170 Telefone: (82) 991027170
Email: victor@promaxima.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 046.318.174-37 Participação Societária: 50,00%
Nome: RAFFAEL DE GUSMAO ATAIDE ESCARPINI
Carteira de Identidade: 2001001195306 Órgão Expedidor: SEDS/AL
Data de Expedição: 18/03/2015 Data de Nascimento: 18/02/1987
Filiação Materna: VIVIAN DE GUSMAO ATAIDE ESCARPINI
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2001001197120 Órgão Expedidor: SEDS
Data de Expedição: 05/12/2005

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
NATALIA BARRETO CARNEIRO ESCARPININome:

044.430.934-94Estrangeiro:

CEP: 57.035-285
Endereço: AVENIDA SEN RUI PALMEIRA, 516 - APTO 506 - PONTA VERDE
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 93292436 Telefone: (82) 993292436
Email: raffael@promaxima.com.br

Emitido em: 09/06/2020 15:34 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 032.412.854-13
Nome: VICTOR HUGO SOARES DA COSTA
Carteira de Identidade: 1,674.828 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 17/12/2014 Data de Nascimento: 18/11/1980
Filiação Materna: GENILDA SOARES DA COSTA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2001001167078 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 26/07/2001

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ANA CARLA MAGALHAES BARBOZA COSTANome:

051.177.504-03Estrangeiro:

CEP: 57.048-359
Endereço: RUA DRA NIZE DA SIQUEIRA, 133 - APTO 502 TORRE A - ANTARES
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 91027170 Telefone: (82) 991027170
Email: victor@promaxima.com.br

Dados do Dirigente 2

CPF: 046.318.174-37
Nome: RAFFAEL DE GUSMAO ATAIDE ESCARPINI
Carteira de Identidade: 2001001195306 Órgão Expedidor: SEDS/AL
Data de Expedição: 18/03/2015 Data de Nascimento: 18/02/1987
Filiação Materna: VIVIAN DE GUSMAO ATAIDE ESCARPINI
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2001001197120 Órgão Expedidor: SEDS
Data de Expedição: 05/12/2005

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
NATALIA BARRETO CARNEIRO ESCARPININome:

044.430.934-94Estrangeiro:

CEP: 57.035-285
Endereço: AVENIDA SEN RUI PALMEIRA, 516 - APTO 506 - PONTA VERDE
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 93292436 Telefone: (82) 993292436
Email: raffael@promaxima.com.br

Linhas de Fornecimento

Serviços
884 - Pesquisa de Mercado
5380 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo
16772 - Consultoria e Assessoria - Processamento Eletrônico de Docu-mentos
18686 - Consultoria e Assessoria - Administração Negócio / Produção

Emitido em: 09/06/2020 15:34 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços
21148 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia Informação
25917 - Desenvolvimento de Novo Software - Outras Linguagens

Emitido em: 09/06/2020 15:34 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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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 V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 16.538.909/0001-38

Razão Social: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL

Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

Associação Comercial do Estado de Alagoas/ AL 01/2019 15/06/2019

Certificação Técnica

Certificadora Nº Certificado Data de Validade

Instituto Nacional da Propriedade Industrial- DF BR512018001258-2 24/07/2068

Emitido em: 09/06/2020 15:30 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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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 de Dirigente

Dados do Fornecedor
CNPJ: 16.538.909/0001-38

Razão Social: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL

Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: 032.412.854-13

Nome: VICTOR HUGO SOARES DA COSTA

Carteira de Identidade: 1,674.828 Órgão Expedidor: SSP/AL

Data de Expedição: 17/12/2014 Data de Nascimento: 18/11/1980

Filiação Materna: GENILDA SOARES DA COSTA

Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2001001167078 Órgão Expedidor: SSP

Data de Expedição: 26/07/2001

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Não CPF:
ANA CARLA MAGALHAES BARBOZA COSTANome:

051.177.504-03Estrangeiro:

CEP: 57.048-359

Endereço: RUA DRA NIZE DA SIQUEIRA, 133 - APTO 502 TORRE A - ANTARES

Município / UF: Maceió / Alagoas

Telefone: (82) 91027170 Telefone: (82) 991027170

Email: victor@promaxima.com.br

Emitido em: 09/06/2020 15:33 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

21

Relatório OCORRÊNCIAS - SICAF (0718055)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 258



Relatório de Dirigente

Dados do Dirigente 2

CPF: 046.318.174-37

Nome: RAFFAEL DE GUSMAO ATAIDE ESCARPINI

Carteira de Identidade: 2001001195306 Órgão Expedidor: SEDS/AL

Data de Expedição: 18/03/2015 Data de Nascimento: 18/02/1987

Filiação Materna: VIVIAN DE GUSMAO ATAIDE ESCARPINI

Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2001001197120 Órgão Expedidor: SEDS

Data de Expedição: 05/12/2005

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Não CPF:
NATALIA BARRETO CARNEIRO ESCARPININome:

044.430.934-94Estrangeiro:

CEP: 57.035-285

Endereço: AVENIDA SEN RUI PALMEIRA, 516 - APTO 506 - PONTA VERDE

Município / UF: Maceió / Alagoas

Telefone: (82) 93292436 Telefone: (82) 993292436

Email: raffael@promaxima.com.br

Emitido em: 09/06/2020 15:33 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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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 de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 16.538.909/0001-38

Razão Social: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL

Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Maceió / Alagoas

Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Serviços

Código Descrição Situação

884 Pesquisa de Mercado Ativo

5380 Prestação de Serviços de Apoio Administrativo Ativo

16772 Consultoria e Assessoria - Processamento Eletrônico de Docu-mentos Ativo

18686 Consultoria e Assessoria - Administração Negócio / Produção Ativo

21148 Consultoria e Assessoria - Tecnologia Informação Ativo

25917 Desenvolvimento de Novo Software - Outras Linguagens Ativo

Emitido em: 09/06/2020 15:32 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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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 de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 16.538.909/0001-38

Razão Social: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 09/06/2020 15:31 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 52970702201601570232-1; Data: 07/02/2020 16:06:33

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJT16405-LEC2;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VR CONSULTORIA LTDA - ME tinha
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VR CONSULTORIA
LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/02/2020 17:59:48 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VR CONSULTORIA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-
mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1457550

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 07/02/2021 16:06:33 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 52970702201601570232-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bde5b378ca27e440adfb334b195d3c93a552075525dd6d363d282c713e59a06bfbf5a1d9043100645b2067fa70d
7a1ea692523628aed4286c980c82ab25fbd361 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: VICTOR HUGO SOARES DA COSTA 
 
CPF/CNPJ: 032.412.854-13 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 15:40:14 do dia 09/06/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: V99R090620154014 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: RAFFAEL DE GUSMAO ATAIDE ESCARPINI 
 
CPF/CNPJ: 046.318.174-37 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 15:41:11 do dia 09/06/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: OK1K090620154111 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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 01/06/2020  002761814 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   002761814  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 PROMAXIMA   GESTAO   EMPRESARIAL   LTDA   ME,   residente   na   AV.   FERNANDES   LIMA,   08,   EDIFICIO 
 CENTENARIO   OFFICE,   SALA   602,   FAROL,   CEP:   57050-000,   Maceió   -   AL,   vinculado   ao   CNPJ: 
 16.538.909/0001-38 ******************************************************************************************************* 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   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; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, segunda-feira, 1 de junho de 2020 às 08h28min. 

                      002761814 
 PEDIDO N°:  
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS
Nº: 30793 / 2020

Inscrição: 901171221 Identificação: 387800
Contribuinte
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME

C.N.P.J./C.P.F.
16.538.909/0001-38

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
FERNANDES LIMA, Nº: 08, SALA 602CENTENARIO OFFICE;LETRA A;
57050000, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  FAROL                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
27/04/2020

Validade 
26/07/2020

Data Protocolo 
27/04/2020

N.º De Autenticidade: 27C.9F9.BD2.42F

 
.
   Certificamos , com  fundamento  nas  informações constantes  em nosso 
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
   de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham  a
   ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em  relação
   ao   Contribuinte Econômico   acima   identificado   inexiste
   débito impeditivo a  expedição desta certidão.
   
     ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
 
Certidão emitida as 17:27:57 do dia 27/04/2020
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:

 Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

Contribuinte
Confira os dados de seu cadastro e, no caso de haver divergência(s), providencie a atualização junto à SEMEC.

 

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - CIC

 
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Nome/Razão Social C.M.C
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME 901171221
Titulo do Estabelecimento (Nome de Fantasia) CNPJ/CPF
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL 16.538.909/0001-38
Natureza Jurídica Dat. Inicio Ativ.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 20/7/2012
Cat. do Estabelecimento Suj. Tributária Tipo Cadastro Sit. Cadastral Opt. Simples Opt. SIMEI
Prestação de Serviço I.S.S.Q.N./T.L.F. Permanente Ativo Sim Não

 
Sócios ou Responsáveis Legais
Inscrição CPF/CNPJ Nome Tipo Sócio
1999 032.412.854-13 VICTOR HUGO SOARES DA COSTA E SUA ESPOSA Sócio
261073 046.318.174-37 RAFFAEL DE GUSMÃO ATAIDE ESCARPINI Sócio
1999 032.412.854-13 VICTOR HUGO SOARES DA COSTA E SUA ESPOSA Sócio-Administrador
261073 046.318.174-37 RAFFAEL DE GUSMÃO ATAIDE ESCARPINI Sócio-Administrador

 
ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO
Logradouro Número CEP Bairro
FERNANDES LIMA 08 57050000 FAROL

 
Complemento Município UF
SALA 602CENTENARIO OFFICE;LETRA A; MACEIO ALAGOAS

 
ATIVIDADES ECONÔMICAS
Grupo Sub-Grupo Atividade Econômica Tipo
62 62040 0 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Primária
62 62015 1 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA Secundária
73 73203 0 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA Secundária
82 82113 0 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO Secundária
62 62031 0 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS Secundária

 

Emitido conforme decreto nº 6284 de 12/11/2002 em 05 de Maio de 2020
Validade - 60 dias a partir da data de emissão.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

01/01/2019 a 31/12/2019 16.538.909/0001-38

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

NIRE 27200527528

CNPJ 16.538.909/0001-38

Número de Ordem 1

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Município MACEIO

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

20/07/2012

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

5754

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Número de ordem 1

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

5754

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
11.B0.C0.98.1E.C4.8D.75.C4.0A.7B.31.4A.59.0F.6C.CD.65.FC.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

01/01/2019 a 31/12/2019 16.538.909/0001-38

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 841.583,56R$ 724.086,00

 ATIVO CIRCULANTE R$ 841.583,56R$ 724.086,00

  DISPONBILIDADE R$ 110.087,78R$ 30.000,00

   BENS NUMERARIOS R$ 58.805,59R$ 30.000,00

    CAIXA GERAL R$ 58.805,59R$ 30.000,00

     CAIXA EMPRESA R$ 58.805,59R$ 30.000,00

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 15.810,08R$ 0,00

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 15.810,08R$ 0,00

     CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AG
2392/CTA 02876-5)

R$ 0,00R$ 0,00

     CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AG
0840/CTA 05471-4)

R$ 15.810,08R$ 0,00

   APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 35.472,11R$ 0,00

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 35.472,11R$ 0,00

     CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 35.472,11R$ 0,00

  DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO R$ 731.495,78R$ 694.086,00

   CLIENTES R$ 729.955,90R$ 694.086,00

    CLIENTES MERCADO INTERNO R$ 729.955,90R$ 694.086,00

     CLIENTES MERCADO INTERNO R$ 729.955,90R$ 694.086,00

   ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES
CORRENTES

R$ 1.539,88R$ 0,00

    ADIANTAMENTOS DE SALARIOS R$ 0,00R$ 0,00

     ADIANTAMENTOS DE SALARIOS R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTOS DE FERIAS R$ 1.539,88R$ 0,00

     ADIANTAMENTOS DE FERIAS R$ 1.539,88R$ 0,00

    ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO R$ 0,00R$ 0,00

     ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTOS DE RESCISAO TRAB. R$ 0,00R$ 0,00

     ADIANTAMENTOS DE RESCISAO TRAB. R$ 0,00R$ 0,00

PASSIVO R$ 841.583,56R$ 724.086,00

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 805.642,03R$ 0,00

  EXIGIVEL A CURTO PRAZO R$ 805.642,03R$ 0,00

   OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 58.934,58R$ 0,00

    SALARIOS A PAGAR R$ 42.293,74R$ 0,00

     SALARIOS A PAGAR R$ 42.293,74R$ 0,00

    PRO-LABORE A PAGAR R$ 1.776,44R$ 0,00

     PRO-LABORE A PAGAR R$ 1.776,44R$ 0,00

    FERIAS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

     FERIAS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    13 SALARIO  A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

     13 SALARIO A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    RESCISOES  TRABALHISTA A PAGAR R$ 14.864,40R$ 0,00

     RESCISOES  TRABALHISTA A PAGAR R$ 14.864,40R$ 0,00

   OBRIGACOES SOCIAIS E
PREVIDENCIARIAS

R$ 13.162,41R$ 0,00

    INSS A RECOLHER R$ 4.514,95R$ 0,00

     INSS A RECOLHER R$ 4.514,95R$ 0,00

    FGTS A RECOLHER R$ 4.848,95R$ 0,00

     FGTS A RECOLHER R$ 4.848,95R$ 0,00

    FGTS/GRRF MULTA RESCISORIA R$ 3.798,51R$ 0,00

     FGTS/GRRF MULTA RESCISORIA R$ 3.798,51R$ 0,00

   OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 3.545,04R$ 0,00

    IRRF DE PESSOA FISICA A PAGAR R$ 1.694,23R$ 0,00

     IRRF DE PESSOA FISICA A PAGAR R$ 1.694,23R$ 0,00

    SIMPLES NACIONAL A PAGAR R$ 1.850,81R$ 0,00

     SIMPLES NACIONAL A PAGAR R$ 1.850,81R$ 0,00

   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 730.000,00R$ 0,00

    EMPRESTIMO DE DIRETORES R$ 730.000,00R$ 0,00

     EMPRESTIMO DE DIRETORES R$ 730.000,00R$ 0,00

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 35.941,53R$ 724.086,00

  CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO R$ 30.000,00R$ 30.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 30.000,00R$ 30.000,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 30.000,00R$ 30.000,00

     CAPITAL SOCIAL R$ 30.000,00R$ 30.000,00

  AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL R$ 0,00R$ 0,00

   AJUSTE DE ANOS ANTERIORES R$ 0,00R$ 0,00

    AJUSTE DE ANOS ANTERIORES R$ 0,00R$ 0,00

     AJUSTE DE ANOS ANTERIORES R$ 0,00R$ 0,00

  RESULTADO ACUMULADO R$ 5.941,53R$ 0,00

   LUCRO ACUMULADO R$ 758.110,29R$ 0,00

    LUCRO ACUMULADO R$ 758.110,29R$ 0,00

     LUCRO ACUMULADO R$ 758.110,29R$ 0,00

   ( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (752.168,76)R$ 0,00

    ( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (752.168,76)R$ 0,00

     ( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (752.168,76)R$ 0,00

  RESULTADO TRANSITORIO DO
EXERCICIO

R$ 0,00R$ 694.086,00

   LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO R$ 0,00R$ 694.086,00

    RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
EM CURSO

R$ 0,00R$ 694.086,00

     RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
EM CURSO

R$ 0,00R$ 694.086,00

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
11.B0.C0.98.1E.C4.8D.75.C4.0A.7B.31.4A.59.0F.6C.CD.65.FC.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

01/01/2019 a 31/12/2019 16.538.909/0001-38

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição Valor FinalNota Valor Inicial

                                    Receita Operacional R$ 305.678,53R$ 133.000,00

                                                (-) VENDA DE
SERVICOS R$ (0,00)R$ 133.000,00

                                                VENDA DE
SERVIÇOS A PRAZO R$ 305.678,53R$ (0,00)

                                    (-) Deducoes R$ (20.283,07)R$ (0,00)

                                          (-) ( - ) DEDUCOES
DAS RECEITAS R$ (20.283,07)R$ (0,00)

        Receita Líquida R$ 285.395,46R$ 133.000,00

      Lucro Bruto R$ 285.395,46R$ 133.000,00

                                    (-) Despesas
Administrativas R$ (1.080.689,39)R$ (0,00)

                                          (-) DESPESAS
OPERACIONAIS COMERCIAIS R$ (2.217,84)R$ (0,00)

                                          (-) DESPESAS
OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS R$ (1.078.471,55)R$ (0,00)

                                    (-) Despesas Tributarias R$ (316,08)R$ (0,00)

                                          (-) DESPESAS
OPERACIONAIS TRIBUTARIAS R$ (316,08)R$ (0,00)

                                    (-) Despesas Financeiras R$ (1.690,89)R$ (0,00)

                                          (-) DESPESAS
OPERACIONAIS FINANCEIRAS R$ (1.690,89)R$ (0,00)

                                    Receitas Financeiras R$ 1.398,30R$ (0,00)

                                          RECEITAS
FINANCEIRAS R$ 1.398,30R$ (0,00)

                                    Outras Receitas
Operacionais R$ 43.733,84R$ (0,00)

                                          OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS R$ 43.733,84R$ (0,00)

    (-) Resultado operacional líquido R$ (752.168,76)R$ 133.000,00

  (-) Resultado Antes do IR R$ (752.168,76)R$ 133.000,00

(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO R$ (752.168,76)R$ 133.000,00

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
11.B0.C0.98.1E.C4.8D.75.C4.0A.7B.31.4A.59.0F.6C.CD.65.FC.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

16.538.909/0001-38

01/01/2019 a 31/12/2019

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Versão: 7.0.2SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

27200527528

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

DIARIO GERAL  1

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

11.B0.C0.98.1E.C4.8D.75.C4.0A.7B.31.4A.59.0F.6C.CD.65.FC.60

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Contador 04513739444 NILZA BARBOSA
PEREIRA:04513739444

165092235149302397
352242103129028071

60

21/05/2019 a
20/05/2022 Não

Administrador 03241285413 VICTOR HUGO SOARES
DA COSTA:03241285413

235548438255449902
225796878221416473

7

13/07/2017 a
12/07/2020 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

11.B0.C0.98.1E.C4.8D.75.C4.0A.7B.31.
4A.59.0F.6C.CD.65.FC.60-2 em às19/05/2020 16:55:20

69.3F.30.D3.E4.37.5A.80
36.B9.23.71.9D.24.68.C3

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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Nome Empresarial: PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE:
27200527528

CNPJ: 
16538909000138

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento
Data: 06/05/2020

Número:

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: ALC2000567078

Arquivamentos solicitado:

Número: Data: Ato:

20200148826 06/05/2020 BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 07/05/2020, às 13:56:03 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código NKCMOKGA.

Edvaldo Maiorano de Lima

Secretário Geral

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEDETUR
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados

nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

ALC2000567078
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Empresa:
C.N.P.J.: 16.538.909/0001-38

Folha: 0001
Número livro: 0001

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Insc. Junta Comercial: 27200527528 Data: 20/07/2012

Balanço encerrado em: 31/12/2019
Avenida FERNANDES LIMA, 8, SALA602CENTENARIO OFFICELETRAA, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57050-000Endereço:

Código Classificação Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

1 1 ATIVO 841.583,56D
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 841.583,56D
3 1.1.1 DISPONBILIDADE 110.087,78D
4 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS 58.805,59D
5 1.1.1.01.01 CAIXA GERAL 58.805,59D
6 1.1.1.01.01.001 CAIXA EMPRESA 58.805,59D

9 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 15.810,08D
10 1.1.1.02.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.810,08D

733 1.1.1.02.01.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AG 0840/CTA 05471-4) 15.810,08D

14 1.1.1.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 35.472,11D
734 1.1.1.03.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35.472,11D
740 1.1.1.03.02.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35.472,11D

17 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO 731.495,78D
18 1.1.2.01 CLIENTES 729.955,90D
19 1.1.2.01.01 CLIENTES MERCADO INTERNO 729.955,90D
20 1.1.2.01.01.001 CLIENTES MERCADO INTERNO 729.955,90D

41 1.1.2.04 ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES CORRENTES 1.539,88D
44 1.1.2.04.02 ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.539,88D
45 1.1.2.04.02.001 ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.539,88D

175 2 PASSIVO 841.583,56C
176 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 805.642,03C
177 2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 805.642,03C
183 2.1.1.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS 58.934,58C
184 2.1.1.02.01 SALARIOS A PAGAR 42.293,74C
185 2.1.1.02.01.001 SALARIOS A PAGAR 42.293,74C

186 2.1.1.02.02 PRO-LABORE A PAGAR 1.776,44C
187 2.1.1.02.02.001 PRO-LABORE A PAGAR 1.776,44C

192 2.1.1.02.05 RESCISOES  TRABALHISTA A PAGAR 14.864,40C
193 2.1.1.02.05.001 RESCISOES  TRABALHISTA A PAGAR 14.864,40C

194 2.1.1.03 OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS 13.162,41C
195 2.1.1.03.01 INSS A RECOLHER 4.514,95C
196 2.1.1.03.01.001 INSS A RECOLHER 4.514,95C

197 2.1.1.03.02 FGTS A RECOLHER 4.848,95C
198 2.1.1.03.02.001 FGTS A RECOLHER 4.848,95C

793 2.1.1.03.06 FGTS/GRRF MULTA RESCISORIA 3.798,51C
794 2.1.1.03.06.001 FGTS/GRRF MULTA RESCISORIA 3.798,51C

205 2.1.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 3.545,04C
226 2.1.1.04.11 IRRF DE PESSOA FISICA A PAGAR 1.694,23C
227 2.1.1.04.11.001 IRRF DE PESSOA FISICA A PAGAR 1.694,23C

788 2.1.1.04.16 SIMPLES NACIONAL A PAGAR 1.850,81C
789 2.1.1.04.16.001 SIMPLES NACIONAL A PAGAR 1.850,81C

270 2.1.1.09 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 730.000,00C
273 2.1.1.09.03 EMPRESTIMO DE DIRETORES 730.000,00C

MACEIO, 31 de Dezembro de 2019
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Empresa:
C.N.P.J.: 16.538.909/0001-38

Folha: 0002
Número livro: 0001

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Insc. Junta Comercial: 27200527528 Data: 20/07/2012

Balanço encerrado em: 31/12/2019
Avenida FERNANDES LIMA, 8, SALA602CENTENARIO OFFICELETRAA, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57050-000Endereço:

Código Classificação Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

797 2.1.1.09.03.001 EMPRESTIMO DE DIRETORES 730.000,00C

293 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 35.941,53C
294 2.3.1 CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO 30.000,00C
295 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 30.000,00C
296 2.3.1.01.01 CAPITAL SOCIAL 30.000,00C
297 2.3.1.01.01.001 CAPITAL SOCIAL 30.000,00C

308 2.3.4 RESULTADO ACUMULADO 5.941,53C
309 2.3.4.01 LUCRO ACUMULADO 758.110,29C
310 2.3.4.01.01 LUCRO ACUMULADO 758.110,29C
311 2.3.4.01.01.001 LUCRO ACUMULADO 758.110,29C

312 2.3.4.02 ( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS 752.168,76D
313 2.3.4.02.01 ( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS 752.168,76D
314 2.3.4.02.01.001 ( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS 752.168,76D

MACEIO, 31 de Dezembro de 2019

_______________________________________
VICTOR HUGO SOARES DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 032.412.854-13

_______________________________________
NILZA BARBOSA PEREIRA
Reg. no CRC - AL sob o No. AL007855/O-6
CPF: 045.137.394-44

Página 2 de 9

Anexo BALANÇO FINANCEIRO (0718083)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 276



Número livro:
Folha: 0003

0001

Empresa:
CNPJ:
Insc. Junta Comercial:

Endereço:

16.538.909/0001-38
27200527528 Data: 20/07/2012

Avenida FERNANDES LIMA, FAROL nº 8, CEP: 57050-000

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Município: MACEIO/AL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Saldo TotalDescrição
Receita Operacional

305.678,53VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO 305.678,53

Deducoes
(20.283,07)( - ) DEDUCOES DAS RECEITAS (20.283,07)

285.395,46Receita Líquida
                                        

285.395,46Lucro Bruto
                                        

Despesas Administrativas
DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS (2.217,84)

(1.080.689,39)DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS (1.078.471,55)

Despesas Tributarias
(316,08)DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS (316,08)

Despesas Financeiras
(1.690,89)DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS (1.690,89)

Receitas Financeiras
1.398,30RECEITAS FINANCEIRAS 1.398,30

Outras Receitas Operacionais
43.733,84OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 43.733,84

(752.168,76)Resultado operacional líquido
                                        

(752.168,76)Resultado Antes do IR
                                        

(752.168,76)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

_______________________________________
VICTOR HUGO SOARES DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 032.412.854-13

_______________________________________
NILZA BARBOSA PEREIRA
Reg. no CRC - AL sob o No. AL007855/O-6
CPF: 045.137.394-44

MACEIO, 31 de Dezembro de 2019
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Empresa:
Inscrição:

Período:

16.538.909/0001-38

01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0001
Página: 0004PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Insc. Junta Comercial: 27200527528 Data: 20/07/2012

Endereço: Avenida FERNANDES LIMA, 8, SALA602CENTENARIO OFFICELETRAA, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57050-000

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente Valor ResultadoFórmula

Índice de Liquidez Geral 841.583,56 + 0,00Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 1,04
805.642,03 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

Índice de Liquidez Corrente 841.583,56Ativo Circulante 1,04
805.642,03Passivo Circulante

Índice de Solvência Geral 841.583,56Ativo 1,04
805.642,03 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

Grau de Endividamento 805.642,03 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 0,96
841.583,56Ativo

Maceió - AL 31 de Dezembro de 2019

______________________________________________________________________________
NILZA BARBOSA PEREIRAVICTOR HUGO SOARES DA COSTA
Reg. no CRC - AL sob o No. AL007855/O-6SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.137.394-44CPF: 032.412.854-13

Página 4 de 9

Anexo BALANÇO FINANCEIRO (0718083)         SEI 0010689-38.2019.6.02.8000 / pg. 278



Empresa: Folha: 005
CNPJ: Livro: 001
Insc. Junta Comercial: 27200527528 Data: 20/07/2012
Endereço:
CEP:
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

ARAPIRACA, 31 de Dezembro de 2019

______________________________ ______________________________

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA
15.538.909/0001-38

AV. FERNANDES LIMA, 8, SALA 602 CENTENARIO OFFICE LETRA A, FAROL, MACEIO - AL
57050-000

VICTOR HUGO SOARES DA COSTA
SOCIO - ADMINSTRADOR
CPF: 032.412.854-13 CPF: 045.137.394-44

Saldo em 31/12/2019 5.941,53R$                                                                  

NILZA BARBOSA PEREIRA
Reg. No CRC - AL sob o Nº -AL-AL007855/O-6

Reserva de Lucros a Realizar -R$                                                                            
Dividendos
Integralização de Capital Social -R$                                                                            

Reserva Estatutária (Dividendos e Lucro a Distribuir)
Reserva para Contingência -R$                                                                            
Reserva Orçamentária -R$                                                                            

Saldo Disponível
Proposta da administração para destinação do lucro

Reserva Legal

(+ -) Ajustes de exercícios anteriores 
Reversões de Reservas -R$                                                                            
Lucro/Prejuizo do exercício em 2019 (752.168,76)R$                                                             

DEMONSTRATIVO DE LUCRO E PREJUIZO ACUMULADO

Saldo em 31/12/2018 758.110,29R$                                                              
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Empresa: Folha: 006
CNPJ: Livro: 001
Insc. Junta Comercial: 27200527528 Data: 20/07/2012
Endereço:
CEP:
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

SUBSCRITO A REALIZAR REALIZADO CAPITAL LUCRO
30.000,00    758.110,29                                         788.110,29     

752.168,76-                                         752.168,76-     

-                 -                  
30.000,00    -                                                           -                 5.941,53                                             35.941,53       

______________________________ _____________________________________

2 - Dividendos

Lucro Liquido do Exercicio
Destinações do Lucro

Reg. No CRC - AL sob o Nº -AL-AL007855/O-6

Saldo  em 31/12/2019

ARAPIRACA, 31 de Dezembro de 2019

CPF: 032.412.854-13 CPF: 045.137.394-44

VICTOR HUGO SOARES DA COSTA
SOCIO - ADMINSTRADOR

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA
15.538.909/0001-38

Saldo Anterior
Ajuste Exercicio Anterior
Aumento de Capital

DEMONSTRATIVO DA MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

AV. FERNANDES LIMA, 8, SALA 602 CENTENARIO OFFICE LETRA A, FAROL, MACEIO - AL
57050-000

LUCRO /PREJUIZO ACUMULADO

1 - Reservas

Reversões de Reserva

CAPITAL RESERVA

NILZA BARBOSA PEREIRA

DESCRIÇÃO TOTAL
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Empresa: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA Folha: 0007 
CNPJ: 16.538.909/0001-38 Número livro: 0001 
Insc. Junta Comercial: 27200527528 Data: 20/07/2012 
Endereço: AVENIDA FERNANDES LIMA, FAROL Nº 8, CEP: 57050-000 

   

Município: MACEIÓ - AL    
    
 

 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019. 
  
1) CONTEXTO OPERACIONAL 
 
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na 
cidade de Maceió/AL, tendo como objeto social Consultoria em tecnologia da informação, com início de 
atividades em 20/07/2012.  
  
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 
  
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
3.1) Caixa e equivalentes de caixa 
 
São representados por fundo fixo de caixa e recursos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações 
financeiras cujos saldos são considerados de liquidez imediatas e conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos 
valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. 
 
3.2) Direitos e obrigações 
 
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos 
financeiros, observando o regime de competência; 
 
3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas 
 
A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 
 
3.4) Impostos Federais 
 
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de 
competência. 
   
4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS 
 
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, 
escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas. 
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Empresa: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA Folha: 0008 
CNPJ: 16.538.909/0001-38 Número livro: 0001 
Insc. Junta Comercial: 27200527528 Data: 20/07/2012 
Endereço: AVENIDA FERNANDES LIMA, FAROL Nº 8, CEP: 57050-000 

   

Município: MACEIÓ - AL    
    
 
 
5) CAPITAL SOCIAL 
 
O capital social é de R$ 30.000,00, dividido em 30.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, 
apresentando a seguinte composição: 
 
 
Victor Hugo Soares da Costa – 50% 
Raffael de Gusmão Ataíde Escarpini – 50%  
 
 
6) EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do 
exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que 
possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 
  
 
 
Maceió, 31 de dezembro de 2019. 
 
 
 
  
VICTOR HUGO SOARES DA COSTA 
SOCIO - ADMINISTRADOR 
CPF: 032.412.854-13 
 
 
 
 
 
 
NILZA BARBOSA PEREIRA 
Reg. No CRC - AL sob o Nº AL-007855/O-6 
CPF: 045.137.394-44 
CONTADOR 
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação.

Página 9 de 9MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA consta assinado digitalmente 

por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

03241285413

04513739444

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2020 15:56 SOB Nº 20200148826. 
PROTOCOLO: 200148826 DE 06/05/2020 12:53. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12001784170. NIRE: 27200527528. 
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA 
SECRETÁRIO-GERAL 
MACEIÓ, 06/05/2020 

www.facilita.al.gov.br

VICTOR HUGO SOARES DA COSTA

NILZA BARBOSA PEREIRA
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PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME 
CNPJ 16.538.909/0001-38 
Av. Fernandes Lima  nº 08, Centenário Office Sala 602 
Farol - CEP: 57.050-000 - Maceió – Alagoas 
Fone:  82 3028-6900 | 82 99102.7170 | 61 99277.1633 
contato@fontedeprecos.com.br | www.fontedeprecos.com.br  
 

Pregão Eletrônico nº 29/2020 

PLANIILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ME 

CNPJ 16.538.909/0001-38 

Endereço AV. FERNANDES LIMA, 08, EDIFICIO CENTENÁRIO OFFICE, SALA 602, FAROL, MACEIÓ/AL 

CEP 57.050-000 

Fones: (82) 3028-6900 / 99102-7170 / 99329-2436 

Fax  

E-mail CONTATO@PROMAXIMA.COM.BR / CONTATO@FONTEDEPRECOS.COM.BR 

Site internet WWW.FONTEDEPRECOS.COM.BR / WWW.PROMAXIMA.COM.BR 

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome RAFFAEL DE GUSMÃO ATAIDE ESCARPINI 

Cargo DIRETOR DE PROJETOS 

Nacionalidade BRASILEIRO 

Estado civil CASADO 

Profissão EMPRESÁRIO 

Endereço AV. FERNANDES LIMA, 08, EDIFICIO CENTENÁRIO OFFICE, SALA 602, FAROL, MACEIÓ/AL 

CEP 57.050-000 

Fone (82) 3028-6900 / 99329-2436 

Fax  

E-mail CONTATO@PROMAXIMA.COM.BR 

Cart. De Identidade 2001001195306 

Orgão Expedidor SSP/AL 

CPF 046.318.174-37 

 

Dados Bancários da Empresa: 

Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Agência  AG 0840 – OP 003 

Conta  5471-4 

 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome RAFFAEL DE GUSMÃO ATAIDE ESCARPINI 

Cargo DIRETOR DE PROJETOS 

Endereço AV. FERNANDES LIMA, 08, EDIFICIO CENTENÁRIO OFFICE, SALA 602, FAROL, MACEIÓ/AL 

CEP 57.050-000 

Fone (82) 3028-6900 / 99329-2436 

Fax  

E-mail CONTATO@PROMAXIMA.COM.BR / CONTATO@FONTEDEPRECOS.COM.BR 

 

Empresa optante pelo SIMPLES?     ( X )  Sim (  ) Não 

 

 

 

_____________________________________________ 

Raffael de Gusmão Ataíde Escarpini 
Sócio Diretor de Projetos 

CPF: 046.318.174-37 
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09/06/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Superveniente.asp?prgCod=848657&prpCod=13213520&codUasg=70011&nomUasg=T… 1/1

  

 

 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 29/2020 UASG 70011

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 16.538.909/0001-38, 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.

Maceió, 04 de Junho de 2020.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=848657&prpCod=13213520&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNA… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 29/2020 UASG 70011

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.538.909/0001-38, 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.

Maceió, 04 de Junho de 2020.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 29/2020 UASG 70011

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.538.909/0001-38, 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.

Maceió, 04 de Junho de 2020.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_IndependProp.asp?prgCod=848657&prpCod=13213520 1/1

  

 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 29/2020 UASG 70011

VICTOR HUGO SOARES DA COSTA, como representante devidamente constituído de 16.538.909/0001-38 -
PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA doravante denominado PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, para fins
do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 29/2020 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 29/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 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 29/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 29/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 29/2020 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 29/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 29/2020 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 29/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 29/2020 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. 

Maceió, em 04 de Junho de 2020. 

VICTOR HUGO SOARES DA COSTA

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/DeclaracaoME.asp?prpCod=13213520 1/1

  

 

 

DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 29/2020 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 16.538.909/0001-38 - PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 

04 de Junho de 2020.

 

Voltar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 29/2020 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 29/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 16.538.909/0001-38 - PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Maceió, 04 de Junho de 2020.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 29/2020 UASG 70011

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.538.909/0001-38, 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.

Maceió, 04 de Junho de 2020.
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 29/2020 UASG 70011

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.538.909/0001-38, declara sob as penas da Lei,
que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 04 de Junho de 2020.
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Pregão Eletrônico

70011 .292020 .16510 .4740 .6550152

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00029/2020

Às 09:00 horas do dia 05 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 81/2020 de 25/03/2020, 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 0010689-38.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00029/2020.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de disponibilização de
software de orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos, conforme especificações e
condições previstas neste edital e seus anexos. 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: Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software
Descrição Complementar: serviço de disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas
e corretivas em veículos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.893,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 5.499,0000 .

Histórico
Item: 1 - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
19.900.242/0001-60 MCE MASTER

CURSOS E
ENGENHARIA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 5.800,0000 R$ 5.800,0000 03/06/2020
12:15:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviço de disponibilização de software de orçamentação de
intervenções preventivas e corretivas em veículos.

16.538.909/0001-38 PROMAXIMA
GESTAO
EMPRESARIAL
LTDA

Sim Sim 1 R$ 5.893,3300 R$ 5.893,3300 04/06/2020
18:49:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviço de disponibilização de software de orçamentação de
intervenções preventivas e corretivas em veículos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.893,3300 16.538.909/0001-38 05/06/2020 09:00:08:587
R$ 5.800,0000 19.900.242/0001-60 05/06/2020 09:00:08:587
R$ 5.499,0000 16.538.909/0001-38 05/06/2020 09:22:40:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 05/06/2020
09:02:35 Item Aberto.
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Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

05/06/2020
09:21:54

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 5.800,0000 e R$ 5.893,3300.

Encerrada Disputa
Fechada

05/06/2020
09:26:54 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 05/06/2020
09:26:55 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

05/06/2020
09:36:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 16.538.909/0001-38.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

05/06/2020
10:18:41

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMAXIMA GESTAO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 16.538.909/0001-38.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

05/06/2020
10:21:31

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 16.538.909/0001-38.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

05/06/2020
10:24:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMAXIMA GESTAO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 16.538.909/0001-38.

Aceite 09/06/2020
15:27:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 16.538.909/0001-38, pelo melhor lance de R$ 5.499,0000.

Habilitado 09/06/2020
16:00:50

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROMAXIMA GESTAO
EMPRESARIAL LTDA - CNPJ/CPF: 16.538.909/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 05/06/2020
09:00:27

Srs(as) Licitantes, bom dia. Inicialmente verificaremos a conformidade das
propostas apresentadas, em seguida, será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 05/06/2020
09:02:35

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 05/06/2020
09:21:54

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 5.800,0000 e R$ 5.893,3300 poderá enviar um lance único e fechado até às

09:26:54 do dia 05/06/2020.
Sistema 05/06/2020

09:26:54
O fornecedor da proposta no valor de R$ 5.800,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 1.
Sistema 05/06/2020

09:26:55
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 05/06/2020
09:26:55

O item 1 está encerrado.

Sistema 05/06/2020
09:26:55

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 05/06/2020

09:33:50
Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a

1ª empresa classificada para o item e considerando a legislação do Pregão Eletrônico
e Edital, questionamos preliminarmente: aceita negociar com o valor de R$

5.000,00?
16.538.909/0001-

38
05/06/2020
09:34:43

Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir o nosso valor de proposta.

Pregoeiro 05/06/2020
09:35:56

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, agradeço. Favor
enviar a sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado no prazo de

02 (duas) horas, contendo todas as exigências do Edital e anexos.
Pregoeiro 05/06/2020

09:36:04
Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Iremos convocar anexo.

Sistema 05/06/2020
09:36:09

Senhor fornecedor PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF:
16.538.909/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

16.538.909/0001-
38

05/06/2020
09:37:11

Como já enviamos toda a documentação de habilitação na fase de cadastro da
proposta, resta somente a proposta de preços atualizada?

Pregoeiro 05/06/2020
09:41:24

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - O arquivo de habilitação precisa ser
no formato .zip

16.538.909/0001-
38

05/06/2020
09:44:15

ok, enviaremos.

Sistema 05/06/2020
10:18:41

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA,
CNPJ/CPF: 16.538.909/0001-38, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 05/06/2020
10:20:25

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Favor encaminhar o arquivo no
formato .zip

Pregoeiro 05/06/2020
10:21:17

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Anexo convocado.

Sistema 05/06/2020
10:21:31

Senhor fornecedor PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF:
16.538.909/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
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16.538.909/0001-
38

05/06/2020
10:23:08

Sr. Pregoeiro, o arquivo enviado foi .zip, por algum motivo o sistema do comprasnet
mudou o formato. Poderia abrir para anexo novamente ou apenas renomear o

arquivo baixado e colocar .zip no final da extensão.
Sistema 05/06/2020

10:24:52
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA,

CNPJ/CPF: 16.538.909/0001-38, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 05/06/2020

10:36:16
Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, qual o nome do

produto que está sendo ofertado?
Pregoeiro 05/06/2020

10:43:22
Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, qual o nome do

produto que está sendo ofertado?
16.538.909/0001-

38
05/06/2020
10:45:43

Fonte de Preços (www.fontedeprecos.com.br)

Pregoeiro 05/06/2020
11:05:13

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, informo que
encaminhei a proposta de V.Sª para análise técnica pela unidade demandante, favor

aguardar.
Pregoeiro 05/06/2020

11:57:11
Srs(as) Licitantes, bom dia. Informo que a unidade requisitante ainda não procedeu

à análise técnica da proposta apresentada pela Empresa PROMAXIMA GESTAO
EMPRESARIAL LTDA, razão pela qual, em virtude do início do intervalo comercial

para almoço, suspenderemos a sessão eletrônica e retornaremos, dia 08/06/2020,
às 14 horas. Obrigado.

Pregoeiro 08/06/2020
14:03:14

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica. Informo
que a unidade requisitante ainda não efetuou à análise técnica da proposta

apresentada pela Empresa PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Peço a
gentileza para aguardar.

Pregoeiro 08/06/2020
14:29:13

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.
Transcrevo o inteiro teor do Despacho proferido pela unidade demandante, quando

da análise técnica da proposta apresentada por V.Sª:
Pregoeiro 08/06/2020

14:29:35
Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... "Diante da descrição do objeto
ofertado, consistindo em cópia parcial do Termo de Referência anexo ao Edital de
Pregão Eletrônico n.º29/2020, realizou-se pesquisa inicial no sítio eletrônico da
Proponente, com vistas a conhecer, em linhas gerais, o software ofertado. ...

Pregoeiro 08/06/2020
14:30:40

... Surgiram algumas dúvidas durante a diligência acima descrita, sobre as quais
passamos a discorrer. 1. Na descrição das funcionalidades da solução, verificam-se a

"cotação expressa", a "cotação em lote" e a "cotação personalizada". ...
Pregoeiro 08/06/2020

14:31:05
...2. A "cotação expressa" oferece "pesquisas rápidas", utilizando-se de "preços

adjudicados e homologados de contratações públicas de todo o país" para compor
sua base de pesquisas. Aparentemente essa funcionalidade não atenderia ao objeto

da licitação. Roga-se que a Proponente seja indagada sobre a procedência ou
improcedência desse entendimento ...

Pregoeiro 08/06/2020
14:31:40

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... justificadamente e, em sendo o
caso, com demonstração de telas do sistema.

Pregoeiro 08/06/2020
14:32:06

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... 3. A "cotação em lote" não
aponta sua base de pesquisas, razão pela qual se solicitam esclarecimentos (a)
sobre a presença de informações completas de montadoras e concessionárias de

veículos de todas as marcas da frota deste Tribunal na base de pesquisas, conforme
relação presente no Anexo I-A do edital convocatório, ...

Pregoeiro 08/06/2020
14:32:23

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... bem como, em caso de resposta
positiva, sobre (b) a possibilidade de realizar-se pesquisa de preços e tempos

padrão de mão de obra exclusivamente sobre os parâmetros das montadoras e
concessionárias. ...

Pregoeiro 08/06/2020
14:32:42

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... . A "cotação personalizada"
aparentemente atenderia ao objeto proposto, cabendo questionar a Proponente se
(a) pode-se utilizar exclusivamente como base de dados para pesquisa todas as

informações padronizadas das montadoras e concessionárias de veículos de todas as
marcas da frota deste Tribunal e ...

Pregoeiro 08/06/2020
14:33:10

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... (b) qual o tempo necessário
para realizar essa pesquisa - esta informação, indisponível no sítio eletrônico, é

importante para determinar se o tempo necessário para a efetivação dessa cotação
seria compatível com o propósito da contratação, qual seja, oferecer referencial de

compatibilidade de preços para aprovação de orçamentos, ...
Pregoeiro 08/06/2020

14:33:28
Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... pagamentos e aferição de

conformidade procedimental na contratação de serviços de manutenção da frota de
veículos, com fornecimento de material."

Pregoeiro 08/06/2020
14:35:28

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Gostaria
de fazer algum esclarecimento quanto ao despacho abaixo transcrito?

16.538.909/0001-
38

08/06/2020
14:38:07

Sr. Pregoeiro, boa tarde.

16.538.909/0001-
38

08/06/2020
14:42:20

As cotações Expressas e em Lote utilizam as bases de compras públicas para
elaboração das pesquisas (Comprasnet, Licitações-e, BEC, BPS, Tabela CMED,
SINAPI, LicitaNet, PE Integrado, dentre outras); além destas bases, o sistema
possui preços de peças das lojas e montadoras de dezenas de veículos (Carro,

utilitários, ônibus, van, motos, etc.)
16.538.909/0001- 08/06/2020 Para o referido pregão, estamos oferencendo o nosso serviço de cotações
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38 14:43:08 personalizadas, onde as cotações serão baseadas nos parâmetros exigidos pelo TRE-
AL, assim, as fontes de pesquisa serão aquelas apontadas pelo órgão.

16.538.909/0001-
38

08/06/2020
14:43:50

Quanto ao prazo, atendemos ao estipulado no Termo de Referência, uma vez que as
cotações personalizadas são realizadas em no máximo 10 dias úteis.

16.538.909/0001-
38

08/06/2020
14:44:46

Outros órgãos públicos no Brasil já utilizam nossa ferramenta para cotações de
peças e serviços automotivos. Assim, entendemos que nossa proposta atende ao

referido processo de compras.
16.538.909/0001-

38
08/06/2020
14:48:28

Sr. Pregoeiro, sem mais para o momento.

Pregoeiro 08/06/2020
14:52:19

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) A pesquisa de preços é
realizada por pessoas ou diretamente pelo aplicativo?

16.538.909/0001-
38

08/06/2020
14:54:00

Ambas as formas, mas as cotações personalizadas possuem seus preços adicionados
ao sistema, para que o próprio usuário possa fazer suas pesquisas, inclusive por Part

Number, modelo, marca, etc.
Pregoeiro 08/06/2020

15:17:19
Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, solicito que aguarde

a resposta da unidade requisitante quanto ao informado nesse CHAT por V.Sª.
16.538.909/0001-

38
08/06/2020
15:26:00

Ok, aguardaremos.

Pregoeiro 08/06/2020
15:29:48

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Agradeço.

Pregoeiro 08/06/2020
16:06:00

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o
despacho exarado pela unidade demandante quando das informações ofertadas por

V.Sª: ..."Ao verificar o teor das respostas ofertadas pela Proponente, é possível
compreender que: 1. Ofertou-se a modalidade "cotação personalizada"; ...

Pregoeiro 08/06/2020
16:06:17

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... 2. A modalidade ofertada não é
software de cotação de preços, consistindo em solução que agrega aparentemente

realização de pedido por formulários e pesquisa de mercado realizada fora do
aplicativo/sistema/software. ...

Pregoeiro 08/06/2020
16:06:38

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... Diante dessas constatações,
entende-se que a oferta da proponente não é aceitável, pois o que se pretende

contratar é sistema de orçamentação que possua "banco de dados compreensivo de
todas as peças, materiais e possibilidade de serviços" de "todos os veículos da frota

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas", ...
Pregoeiro 08/06/2020

16:06:57
Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... conforme "parâmetros das

montadoras/concessionárias", conforme descrito no Termo de Referência anexo ao
edital convocatório. ...

Pregoeiro 08/06/2020
16:07:23

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... Noutros termos, o banco de
dados deve preceder a consulta realizada pelo futuro Contratante, não se

adequando ao objeto descrito a contratação uma pesquisa de preços de mercado a
ser realizada pela futura Contratada. ..."

Pregoeiro 08/06/2020
16:09:09

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, V.Sª tem alguma
consideração a ser realizada quanto ao despacho da unidade requisitante?

16.538.909/0001-
38

08/06/2020
16:10:59

Sr. pregoeiro, o nosso sistema possui mais de 200 mil preços de peças automotivas,
incluindo TODAS as marcas citadas no TR, o que informei pela cotação personalizada

é que é mais um serviço ofertado pela nossa empresa. Possuímos clientes com
frotas enormes que utilizam nossa plataforma e realizam suas pesquisas. Como

mencionei, as pesquisas podem...
16.538.909/0001-

38
08/06/2020
16:12:45

... ser feitas por vários parâmetros de busca, como marca do veículo, Part number,
modelo, ano, etc. A base de preços é baseada no catálogo de materiais das

montadoras e os preços são atualizados mensalmente. Assim, o usuário cadastrado
no sistema conseguirá realizar suas buscas e gerar os relatórios necessários para

obter valores médios, mediana e...
16.538.909/0001-

38
08/06/2020
16:14:14

... Menor preço. Como já havia informado, nosso sistema não apresenta somente
preços homologados em bases públicas, apresentamos preços de mercado (lojas

oficiais das marcas) e das montadoras. Talvez não tenha deixado isso claro. Cotação
expressa e Lote é apenas a forma de se conduzir a pesquisa, mas a base contempla

TUDO que informei.
16.538.909/0001-

38
08/06/2020
16:16:58

Se preferire, podemos fazer uma demonstração do produto (Prova de conceito),
mesmo sabendo que, de acordo com o TR, possuímos 30 dias para disponibilizar o

produto funcional para o TRE-AL.
16.538.909/0001-

38
08/06/2020
16:18:21

*preferir

Pregoeiro 08/06/2020
16:33:16

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, encaminhei o
informado por V.Sª à unidade requisitante para procedimentos técnicos superiores.

Informo que a sessão eletrônica será suspensa, retornando, amanhã, dia
09/06/2020, às 14 horas.

Pregoeiro 08/06/2020
16:33:34

Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 09/06/2020
14:02:13

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto a presente sessão eletrônica. Informo
que a unidade requisitante ainda não procedeu a análise sobre o informado através

do CHAT pela Empresa Promaxima Gestão Empresarial Ltda. Razão pela qual,
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suspenderemos a sessão eletrônica e retornaremos, hoje, às 15 horas. Obrigado
pela participação de todos.

Pregoeiro 09/06/2020
15:02:36

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 09/06/2020
15:04:39

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.
Transcrevo o despacho proferido pela unidade requisitante, quando da análise do

comunicado no chat por V.Sª: ..."Considerando-se as manifestações da Proponente,
tem-se a ponderar o seguinte: ...

Pregoeiro 09/06/2020
15:05:01

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... 1. O que se espera de um
sistema eletrônico de cotação de preços é automação eficiente, portanto, o tempo

que se deve aguardar por retorno da ferramenta é aquele necessário para o
processamento das informações pela solução face ao seu banco de dados

consolidado, ou seja, segundos, ou, no máximo, minutos; ...
Pregoeiro 09/06/2020

15:05:25
Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... 2. A base de dados desejada

para os fins da contratação consiste na totalidade (a) das peças e seus preços, (b)
dos materiais e seus preços e (c) dos tempos de serviço relacionados a todos os

veículos da frota deste TRE/Al, segundo prática realizada pelas montadoras e
concessionárias das marcas - prática essa que deve ser utilizada como ...

Pregoeiro 09/06/2020
15:05:53

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... FONTE EXCLUSIVA de
informações; ...

Pregoeiro 09/06/2020
15:06:11

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... 3. Se a Proponente corfirmar
sua última manifestação, em que declara que as modalidades "cotação expressa" e

"cotação em lote" seriam capazes de atender aos pontos acima descritos,
oferecendo a ferramenta "cotação personalizada" como bônus, somente, entende-se

que a proposta atende aos requisitos editalícios; ...
Pregoeiro 09/06/2020

15:07:01
Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ... 4. Quanto à oferta de

demonstração do produto, entende-se por sua utilidade, considerando-se, no caso,
que poderia prevenir eventual não recebimento do objeto e repetição do certame,

cabendo a V.S.ª a análise da possibilidade de sua realização e suas eventuais
implicações. ..."

Pregoeiro 09/06/2020
15:09:41

Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, gostaria de fazer
alguma consideração quanto ao despacho proferido pela unidade requisitante?

16.538.909/0001-
38

09/06/2020
15:13:57

Boa tarde. Confirmo que as modalidades cotação expressa e cotação em lote
(ambas realizadas diretamente na base do sistema, com respostas em poucos

segundos) atendem aos requisitos do TR.
Pregoeiro 09/06/2020

15:25:47
Para PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante, diante da sua

afirmação em confirmar que o produto ofertado por V.Sª atende aos requisitos do
Edital, iremos aceitar a sua proposta. Posteriormente, passaremos para a fase de

habilitação.
Sistema 09/06/2020

16:00:50
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 09/06/2020

16:01:07
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/06/2020 às

16:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

05/06/2020
12:00:00

Previsão de Reabertura: 08/06/2020 14:00:00.  Motivo: A unidade requisitante até o
presente momento não efetuou à análise técnica da proposta apresentada pela Empresa
Promaxima Gestão Empresarial Ltda.

Reativado 08/06/2020
14:01:19

Suspensão
Administrativa

08/06/2020
16:36:00

Previsão de Reabertura: 09/06/2020 14:00:00.  Motivo: Procedimentos técnicos
superiores pela unidade requisitante, acerca do informado no chat de conversação pela
Empresa Promaxima Gestão Empresarial Ltda.

Reativado 09/06/2020
14:00:04

Abertura de Prazo 09/06/2020
16:00:50 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

09/06/2020
16:01:07 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/06/2020 às 16:30:00.

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 16:33 horas do dia
09 de junho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00029/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

16.538.909/0001-38 - PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário
Valor
Global

1 Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas
de Computador Locação de Software

Unidade 1 R$
5.893,3300

R$
5.499,0000

R$
5.499,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  serviço de disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e
corretivas em veículos.

Total do Fornecedor: R$
5.499,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
5.499,0000

(*) 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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56502931472Usuário:

09/06/2020 16:02:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA Adimplente16538909
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00029/2020 

Às 16:35 horas do dia 09 de junho de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00029/2020, referente ao
Processo nº 0010689-38.2019, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, 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: Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software
Descrição Complementar: serviço de disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e
corretivas em veículos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.893,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 5.499,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 09/06/2020
16:35:51

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA,
CNPJ/CPF: 16.538.909/0001-38, Melhor lance: R$ 5.499,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 81/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº
0001604-91.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário – Área Judiciária);
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa); para funcionarem
como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um) ano, devendo atuar como
substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE (Técnico
Judiciário – Área Administrativa), nos casos de impedimentos e afastamentos legais e regulamentares de um
dos titulares.

§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes mandatos
por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de evitar a descontinuidade
da realização dos pregões.

§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a licitação ou
mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à Coordenadoria de
Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, a
redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste
Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e equitativa.

§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.

Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao titular das
Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto do certame,
para auxiliar os trabalhos, observando o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) para a comunicação.

Art. 3º. Designar os servidores: Rodrigo Ferreira Moura - Técnico Judiciário; Carlos Antônio Vieira Costa,
Técnico Judiciário; e Luciana Wander de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de
Administração, todos para atuarem como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:

a) Os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos, resguardando a
permanência de, no mínimo, 01 (um) dos designados no artigo 1º desta Portaria;

b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou compensação de horas,
com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;

c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;

d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos Membros de
Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;

Publicador_DJE nº 20200055
Disponibilização: 24/03/2020
Publicação: 25/03/2020
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e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização de
determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e a data
marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do servidor no
referido prazo.

Art. 5º. Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Parágrafo único. As chefias desses servidores deverão observar o fiel atendimento da prescrição contida no
caput deste artigo.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 120/2019, 350/2019 e demais atos em contrário.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
16/03/2020, às 17:00, 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 0667382 e o código
CRC 922F9505.

0001604-91.2020.6.02.8000 0667382v3
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INFORMAÇÃO Nº 4135 - 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 - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada
da Portaria de sua nomeação? X  0718101

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 CONSTA 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   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE
REFERÊNCIA,EVENTOS: 0717146, 0717326 e 0717412.
CONFORME O DESPACHO SAPEV 0717838),
EXCLUSIVAMENTE NO ITEM 3, A EMPRESA CONFIRMOU
QUE A PROPOSTA ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL. 

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

 X

 

 

 

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  0718049

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

 X NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0718049

17 – Consta consulta ao Cadin? X   0718097

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0718092

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

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 0718055

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art. 46
da Lei nº 8.443/1992)   0718051, 0718066 e 0718071

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   NÃO HOUVE NECESSIDADE

VI - ATA    

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   

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO ELETRONICAMENTE,
RATIFICO A PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DE APOIO DO
SERVIDOR WEBER BEZERRA CAVALCANTI (0718093)

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO HOUVE RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO HOUVE 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 HOUVE RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO HOUVE 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 HOUVE 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 HOUVE RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO HOUVE RECURSO
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VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0718100

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

 X  

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0716574 

Resultado Fornecedor: 0718096

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 09/06/2020, às 17:27, 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
0718102 e o código CRC EBE0C6C5.

0010689-38.2019.6.02.8000 0718102v8
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PROCESSO : 0010689-38.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAPEV
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 29/2020. SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO

 

Parecer nº 1101 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 29/2020,
objetivando contratação de serviço de disponibilização de
software de orçamentação de intervenções preventivas e
corretivas em veículos,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0707846).

Quanto às listas de verificação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, 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 (0718102).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não

N/A
Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

0710277

0710477

 

 

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 Idem

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 Idem

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 0718093

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM 0718100

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
 Fase

posterior

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 0718102

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Idem

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa?

 

SIM

 

0716574

 

 

0718049

0718051

0718097
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10 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  

 

 

 

 

 

Dessa forma, esta AJ-DG 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
29/2020, e a subsequente contratação da empresa
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº
16.538.909/0001-38, para disponibilização de software de
orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em
veículos, conforme a proposta comercial (0716574).

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 10/06/2020, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/06/2020, 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
0718187 e o código CRC CDEF2715.

0010689-38.2019.6.02.8000 0718187v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 10 de junho de 2020.
Tendo em conta o Parecer 1101 (0718187), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que aprovou a
regularidade do procedimento licitatório objeto do presente
procedimento, tornem-se os autos conclusos ao
Excelentíssimo Desembargador Presidente, para a necessária
e competente deliberação, com a recomendação de que seja
autorizada a contratação da empresa PROMAXIMA GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 16.538.909/0001-38,
para disponibilização de software de orçamentação de
intervenções preventivas e corretivas em veículos, conforme a
proposta comercial (0716574).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/06/2020, às 19:39, 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
0718505 e o código CRC F2EB5020.

0010689-38.2019.6.02.8000 0718505v1
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PROCESSO : 0010689-38.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico. Contratação de serviço de disponibilização de software de orçamentação de intervenções
preventivas e corretivas em veículos. 

 

Decisão nº 1684 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1101 (0718187), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 29/2020, cujo
objeto é a contratação de serviço de disponibilização de software de
orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0707846), 
de acordo com requisição promovida pela Seção de Administração de
Prédios e Veículos deste Tribunal, adjudicado à empresa
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 16.538.909/0001-38, de acordo com a proposta
comercial (0716574), em conformidade com a Ata de Realização do
Pregão Eletrônico (0718096), mais o Termo de Adjudicação
(0718100).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450/2005 e Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93, AUTORIZO a
contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da

Presidência
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 16/06/2020, 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
0719368 e o código CRC 4BCC0977.

0010689-38.2019.6.02.8000 0719368v5
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16/06/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=848657&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00029/2020

Às 19:56 horas do dia 16 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0010689-
38.2019, Pregão nº 00029/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software
Descrição Complementar: serviço de disponibilização de software de orçamentação de intervenções preventivas e
corretivas em veículos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.893,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 5.499,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/06/2020
16:35:51 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROMAXIMA GESTAO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 16.538.909/0001-38, Melhor lance: R$

5.499,0000

Homologado 16/06/2020
19:56:31

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA BELCHIOR

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
 
À SLC, para publicar o resultado do certame e demais

medidas cabíveis. Concomitantemente, à COFIN, para emissão da
competente nota de empenho.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2020, às 14:14, 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
0720687 e o código CRC 326321EA.

0010689-38.2019.6.02.8000 0720687v1
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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: 17/06/2020 18:40:09
Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Denise Maria de Araújo
Ofício: 5895059
Data prevista de publicação: 18/06/2020
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

12714099
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n
08-2018 -NEO CONSULTORIA.rtf

ee2bcbc884994e7d
f576989d80f7b169

3,00 R$ 99,12

12714100
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 29-2020
-PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA.rtf

4a10f0eefde5743d
8dc85b5ba4ce3c0d

5,00
R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 8,00
R$

264,32

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incombeta.in.gov.br/recibo.do?idof=5895059

1 of 1 17/06/2020 18:45
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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 05302020061800098
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Claro S.A.; Objeto do 1º Termo Aditivo: Acrescer 27
(vinte e sete) linhas no objeto do Contrato original, adequando, proporcionalmente, o item
5.1, que trata do "Preço"; Fundamento Legal: art. 65, I, alínea "a" c/c §1º, da Lei nº
8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0033.4257.6013; Elementos
de Despesas: 33.90.39.58; Data da assinatura: 15/06/2020; Proc. n.º TRF2-EO F - 2 0 1 9 / 0 0 1 5 4 ;
Contrato n.º 032/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, publicados no
Diário Oficial da União, Seção 3, nº 158 de 16/08/2019, pág. 132; nº 188 de 27/09/2019,
págs. 135 e 136; nº 243 de 17/12/2019, pág. 153 e nº 250 de 27/12/2019, pág. 250. As
Atas estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e c o s .

São Paulo, 15 de junho de 2020.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0002191-27.2020. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva de 10 elevadores, marca Thyssenkrupp, instalados no prédio-sede do TRF 4ª
Região. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/06/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua
Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00020-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 18/06/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/07/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 16/06/2020) 90030-00001-2020NE500106

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n.º 0000331-07.2020.6.01.8000. Nota de Empenho 2020NE000293. Contratante:
TRE/AC. Contratada: HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRAT I V A
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CNPJ sob o n.º 07.305.943/0001-71. Objeto: contratação
de curso de capacitação denominado "aposentadoria e pensões no serviço público: a nova
previdência", para 25 (vinte e cinco) servidores do TRE-AC, no período de 22/06/2020 a
25/06/2020, totalizando 16 horas/aula. Valor: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).
Fundamento Legal: art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI, ambos da Lei n. 8.666/1993.
Reconhecimento: em 06/06/2020, por Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral.
Ratificação: em 09/06/2020, pela Desembargadora Denise Castelo Bonfim, Presidente do
T R E / AC .

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 0002400-46.2019. Objeto: Formação de registro de preços com vistas à futura
e eventual contratação dos serviços de transporte de pessoas e materiais, por meio de
veículos automotores, abastecidos e com motoristas, aferidos por quilômetro rodado,
garantida uma franquia mínima mensal, visando atender com celeridade as demandas
oriundas desta Justiça Especializada, principalmente as derivadas do Período Eleitoral de
2020 (1º e eventual 2º turno), inclusive em deslocamentos intermunicipais.. Total de Itens
Licitados: 20. Edital: 18/06/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Antonio da Rocha Viana, Bosque - Rio Branco/AC ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00027-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 18/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
30/06/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Assistente Seção de Licitações

(SIASGnet - 17/06/2020) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018; Processo SEI nº 0000867-
88.2020.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e alterações e na
Cláusula Sétima do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa NEO
CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, CNPJ sob n°
25.165.749/0001-10; Objeto: prorrogação da vigência do Contrato, que trata dos serviços
de gestão de abastecimento, por 12 meses; Valor total estimado: R$ 194.251,02.
Assinatura: 17/04/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020

Processo Administrativo SEI n° 0010689-38.2019.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente, no exercício da

Presidência do TRE/AL, homologou, em 16/06/2020, o resultado do Pregão Eletrônico
nº 29/2020, cujo objeto é a contratação de serviço de disponibilização de software de
orçamentação de intervenções preventivas e corretivas em veículos, em que foi
adjudicado à empresa PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 16.538.909/0001-38, no valor de R$ 5.499,00, e autorizou a contratação com
arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 c/c o art. 27 do Decreto nº
5.450/2005 e Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 17 de junho de 2020.
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 40/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0002742-93.2020. Objeto: Aquisição de material de consumo - elétrico para
atender às demandas ordinárias das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO
I e I-A do edital. . Total de Itens Licitados: 39. Edital: 18/06/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00040-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 18/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
03/07/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 16/06/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 - UASG 70029

Nº Processo: 0001218-34.2020. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento
de combustíveis (Diesel Comum, Diesel S-10, Gasolina Comum, Gasolina Aditivada e Óleo
2 Tempos Náutico) visando atender à demanda do gerador e dos veículos à disposição da
7ª Zonal Eleitoral - Laranjal do Jari.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 18/06/2020 das
13h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, N° 1502, Central - Macapá/AP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00012-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 18/06/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
30/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de
discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as
especificações constantes do Edital e anexos, prevalecerão as últimas..

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 17/06/2020) 70029-00001-2020NE000031

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 10134/2017/TRE-AM Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Termo de
Credenciamento n. 22/2017, de prestação de serviço de fornecimento de refeições.
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: SEIXAS
FESTAS E EVENTOS LTDA-EPP. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em especial no caput
do art. 25, na lei n. 8.880/94. Do Objeto: alteração da redação da Cláusula Décima Quinta
(Da Vigência). DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja, de 02/08/2020 a 01/08/2021. Data
da Assinatura: 08/06/2020. Assinam: Desdor. Presidente, ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo
Contratante, o Sr. JOSÉ TADEU SEIXAS pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 45/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, para
eventual aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio, Vídeo, Pilhas e
Lâmpadas para Equipamentos de Microfilmagem. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e
n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA
nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 52084-26.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da
data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 15/06/2020. SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Carolina Kozar dos Santos.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 18 MÍDIA GRAVÁVEL PARA DVD-R
Capacidade de
armazenamento de 4,7GB.
Velocidade de gravação de
1x - 8x ou superior.
Acondicionada em
embalagem individual.

3.000 R$ 0,90

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 42/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa DISKET COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA
INFORMÁTICA EIRELI, para eventual aquisição de Material de Processamento de Dados,
Áudio, Vídeo, Pilhas e Lâmpadas para Equipamentos de Microfilmagem. FUNDAMENTO
LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013;
Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 52084-
26.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na
Imprensa Oficial. ASSINATURA: 09/06/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE-BA, e a Sra. Maria Isabel Rodrigues da Silva Cabral.

. Item Especificação Qtd. Total
Estimada

Preço Unitário

. 33 FITA PARA GRAVAÇÃO DE DADOS
Marca / Modelo: Fuji /
16310732

250 R$ 239,62

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 51/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa JM COMÉRCIO DE UTILIDADES E S E R V I ÇO S
DE TRANSPORTES LTDA, para eventual aquisição de café. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº
8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução
Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 50734-03.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA:
12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA:
17/06/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Jean Luís
Pereira dos Santos.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário
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