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Memorando nº 1068 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 27 de novembro de 2019.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Proposta de Contratação de Serviço de Manutenção Veicular

 

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

e Veículos, encaminho-lhe o Termo de Referência - TR, abaixo, para o qual se
utilizou como paradigma o aquele referente ao Contrato n.º30/2018, razão pela
qual optou-se por inserir destaques no texto, onde as exclusões aparecem em
texto taxado e as inclusões, em texto com fundo na cor amarela.

Destaca-se a imprescindibilidade do serviço e a urgente
necessidade de manutenção da frota do Tribunal, que se encontra em
situação precária de conservação. No momento, 8 (oito) veículos
encontram-se sem condições de uso, reduzindo a capacidade logística do
órgão e prejudicando o atendimento às demandas das unidades.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção Substituto, em 28/11/2019, às 14:01, 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
0627919 e o código CRC C8B96DEC.
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Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

Termo de Referência

1. DO OBJETO

1.1.  Contratação  de  serviços  continuados  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  em  veículos
automotores,  por  demanda,  com  fornecimento  de  peças  de  reposição  e  acessórios  originais,
genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas neste Termo de Referência.

1.2. Do detalhamento do objeto:

        Serviços/Peças Especificação

Manutenção Veicular 
Serviço de manutenção de veículos (mão de obra) 

Fornecimento  de  peças,  acessórios,  componentes  e/ou  materiais
necessários à manutenção e conservação de veículos.

1.3. A licitação em único item justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do
objeto,  uma  vez  que  vários  prestadores  de  serviços  poderão  implicar  em  descontinuidade  da
padronização,  bem como em dificuldades  gerenciais  e,  até  mesmo,  aumento dos custos,  pois a
contratação  tem  a  finalidade  de  formar  um  todo  unitário.  Some-se  a  isso  a  possibilidade  de
estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos
serviços, o que fica sobremaneira dificultado quando se tratam de diversos prestadores.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação de empresa especializada para os serviços acima citados é essencial para que os
veículos pertencentes à frota do TRE/AL estejam sempre em condições de realizar o transporte de
pessoas  e  materiais  necessários  ao  cumprimento  dos  trabalhos  deste  Regional,  satisfazendo  as
expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o prolongamento da vida
útil da frota.
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3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.  Os  serviços  a  serem contratados  enquadram-se  nos  pressupostos  do  Decreto  nº  2.271/97,
constituindo-se  em  atividades  materiais  acessórias  e,  dadas  as  suas  características,  usualmente
encontradas no mercado e de fácil especificação, inserem-se no conceito de bens e serviços comuns,
para fins do disposto na Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

3.2. O objeto da contratação caracteriza-se como serviço essencial e continuado, enquadrando-se na
exceção do art.57, II, da Lei nº 8.666/93, sendo imprescindível seu constante acionamento para a
conservação dos veículos, minimizando a utilização do uso de frota terceirizada substituta e os
gastos excedentes relacionados.

3.3. O Colendo Tribunal de Contas da União exemplifica como serviço continuado a manutenção de
veículos, conforme jurisprudência abaixo:

Serviços  de natureza  contínua são serviços  auxiliares  e  necessários  a
Administração no desempenho das respectivas atribuições. São aqueles
que, se interrompidos, podem comprometer a continuidade de atividades
essenciais e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício
financeiro. O que é continuo para determinado órgão ou entidade pode
não ser  para outros.  São exemplos  de  serviços  de natureza  contínua:
vigilância, limpeza e conservação, manutenção elétrica, manutenção de
elevadores,  manutenção de veículos  etc.  Em processo próprio,  deve  a
Administração  definir  e justificar  quais  outros  serviços  contínuos
necessita para desenvolver as atividades que lhe são peculiares. (TCU.
Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU/Tribunal de
Contas  da  União.  4.  ed.  rev.,  atual.  e  ampl.  Brasília:  TCU,
SecretariaGeral da Presidência; Senado Federal, Secretaria Especial de
Editoração e Publicações, 2010, p. 772)

3.4.  A manutenção  preventiva  e  corretiva  de  veículos  é  um  serviço  essencial  para  manter  a
integridade  dos  veículos  oficiais  deste  Regional,  razão  pela  qual  tal  serviço  não  pode  sofrer
descontinuidade,  sob pena de paralisação de funções de permanente interesse público.  Portanto,
resulta a possibilidade jurídica de se aplicar o disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a
Administração demonstre a vantagem econômica da prorrogação.
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4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 A contratação de pessoa jurídica para execução das atividades objeto do presente Termo de
Referência encontra amparo legal na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto 5.450, de 31 de
maio  de  2005;  Lei  Complementar  n.º  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  aplicando-se
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações correlatas.

5. DA FROTA DE VEÍCULOS

5.1.  Compõem a frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas os seguintes 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

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
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Mitsubishi

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

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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5.2 O quantitativo/marca/modelo dos veículos poderá sofrer alteração mediante a elaboração de
termo aditivo para essa finalidade.

6. DA ESTIMATIVA ANUAL – PEÇA / MATERIAL, MÃO DE OBRA / SERVIÇO

6.1. O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base na soma dos valores
de  serviços  prestados  de  manutenção  de  veículos  incluindo  mão  de  obra  e  peças,  materiais  e
acessórios utilizados na contratação atual majorado em 8% (oito por cento).

 6.2. Do detalhamento da estimativa de quantidade de serviços e peças:

ITEM 1 - MANUTENÇÃO VEICULAR 

Subitem Descrição Unidade Qtd  Estimada  De
Serviço (Hh) 

Totais

1.1 Serviço  (mão  de
obra) 

Homem/hora
R$ () 

945 A
(homem/hora x qtd

estimada de serviço)

1.2 Material  (peças,
acessórios,
componentes  e/ou
materiais) 

%Desconto Valor  estimado  das
peças (R$) B

(valor estimado x
%desconto)

R$ 64.650,00

Preço global (A+B)

6.3.  Os  valores  sobre  os  quais  incidirá  o  desconto  percentual  ofertado  para  as  peças  serão
estabelecidos a partir de orçamentos colhidos junto à rede de concessionárias presente no Estado de
Alagoas,  produzidos  no  ambiente  do  aplicativo  de  orçamentação  AUDATEX,  conforme
precificação padrão do software, cuja obtenção consiste em ônus executivo da Contratada, incluso
no preço proposto.

7. DA EXECUÇÃO  E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS

7.1.  Os  serviços  compreendem  a  manutenção  da  Frota  de  Veículos  Oficiais,  com  serviços  e
fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais, abrangendo todas as áreas e
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especialidades  automotivas  afetas  à  integridade  dos  veículos  e  relativos  à  manutenção,  análise,
avaliação e  diagnóstico,  desmontagem,  montagem,  retificação,  reparação,  correção,  restauração,
reposição, troca e remendo em pneus e câmaras de ar furados ou danificados.

7.2. O serviço de manutenção veicular será pago:

7.2.1.  Considerando-se principalmente o orçamento  de preços  à  vista  obtido  junto  às  empresas
concessionárias  das  respectivas  marcas  no  Estado  de  Alagoas, no  ambiente  do  aplicativo  de
orçamentação  AUDATEX,  conforme  precificação  padrão  do  software, tanto  para  peças  de
reposição, como para as quantidades dos correspondentes serviços, aplicando-se o percentual de
desconto e o valor do homem/hora da proposta vencedora;

7.2.2.  Tomando-se  como referencial  de  confirmação  o  Extrato  do  sistema Audatex  ou  similar,
utilizando-se os valores deste em substituição aos valores líquidos do orçamento obtido junto às
empresas concessionárias quando for mais vantajoso para a Administração, conforme subitem 7.2.1;

7.2.2.1. A análise da vantajosidade dos orçamentos deverá ser realizada item por item;

7.2.3. 7.2.2. Tomando-se como segundo referencial de confirmação a pesquisa de preços descrita no
subitem  7.5.4 7.5.2,  adiante,  nas  condições  ali  especificadas,  utilizando-se os  valores  deste  em
substituição  aos  do  orçamento  líquido  obtido  junto  às  empresas  concessionárias  e  aos  daquele
obtido a partir do aplicativo de orçamentação eletrônica da Contratada,  a partir do  ambiente do
aplicativo de orçamentação AUDATEX, conforme precificação padrão do  software, quando seus
valores forem mais vantajosos para Administração, conforme subitens 7.2.1 e 7.2.2 subitem 7.2.1;

7.2.3.1. 7.2.2.1. A análise da vantajosidade dos orçamentos deverá ser realizada item por
item;

7.3. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de:

a) emprego de mão de obra pela empresa contratada para execução de reparos, conservação e
recuperação de veículos;

b)  fornecimento  e  aplicação  de  peças  e  acessórios  de  reposição  genuínos,  originais  ou
similares que atendam às recomendações do fabricante, a serem utilizados na execução dos
serviços objeto da licitação.
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7.4. A manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos fabricantes e
de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da Contratante, bem
como  quando  houver  a  necessidade  decorrente  de  imprevistos,  tais  como:  panes  mecânicas  e
elétricas, casos fortuitos ou motivos de força maior.

7.5. Os serviços serão executados de acordo com os demonstrativos abaixo relacionados, que serão
fornecidos à Contratante pela empresa Contratada, em conjunto com os orçamentos apresentados,
por serem ferramentas essenciais à fiscalização do contrato e ao pagamento das Ordens de Serviços:

7.5.1.  Orçamento  do  qual  constem  todas  as  peças  e  serviços  necessários  à  manutenção
veicular, emitido por concessionária da marca estabelecida no Estado de Alagoas; a partir do
ambiente  do  aplicativo  de  orçamentação  AUDATEX,  conforme  precificação  padrão  do
software;

7.5.1.1.  Na  ausência  de  empresa  concessionária  da  marca  no  Estado  de  Alagoas,
devidamente  comprovada  por  documentação  idônea,  o  orçamento  referido  será
dispensado;

7.5.2. Extrato do sistema Audatex ou similar que demonstre o Tempo Padrão de Mão de Obra
para os serviços de manutenção veicular;

7.5.2.1.  Poderá  ser  solicitada  pela  Contratante  a  apresentação  de,  ou  Tabela  do
Fabricante de Tempo Padrão de Mão de Obra, ou Tabela Tempária do Sindirepa-SP para
confrontação dos  quantitativos  constantes  do Extrato  do aplicativo  de orçamentação
eletrônica eleito pela Contratada, por amostragem;

7.5.3.  Extrato  do  sistema  Audatex  ou  similar  que  demonstre  os  preços  praticados  pelo
mercado para comercialização das peças de reposição a serem aplicadas nos veículos, nos
termos do subitem 8.12, abaixo;

7.5.3.1. 7.5.1.1. A Contratante,  por  meio  de  seu  Gestor,  Fiscal  ou  outro  servidor
designado para tanto, poderá comparecer ao estabelecimento da Contratada e solicitar
demonstração do funcionamento do aplicativo de orçamentação eletrônica  eleito pela
Contratada AUDATEX,  conforme  precificação  padrão  do  software e  repetição  do
procedimento de orçamentação para confrontação, por amostragem, dentro do prazo de
02 (dois) dias úteis após a data de entrega do extrato original;
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7.5.4. 7.5.2. Nos orçamentos em que a mão-de-obra alcançar valores superiores a R$500,00
(quinhentos reais),  naqueles em que as peças e materiais alcançarem valores superiores a
R$2.000,00 (dois mil reais), ou ainda, por amostragem, o Contratante realizará pesquisa de
mercado  imediatamente  após  o  recebimento  dos  orçamentos,  através  de  sua  Seção  de
Compras, com vistas a aferir a compatibilidade de preços com o mercado local;

7.5.4.1. 7.5.2.1. Caso o preço à vista praticado no mercado local seja inferior ao preço
líquido apresentado no orçamento, a Contratada deverá ajustar sua proposta de modo a
oferecer preço igual ou inferior àquele aferido pelo Contratante.

7.5.2.2. Para que seja obrigatória a aplicação da sistemática descrita nos subitens 7.5.2 e
7.5.2.1, acima, os valores deverão ser considerados por item, ou seja, o resultado da
multiplicação do valor unitário pela respectiva quantidade;

7.6. A empresa contratada deverá atender prontamente a todos os chamados que receber do Gestor
ou do Fiscal do Contrato em no máximo 4 (quatro) horas, contadas do registro da solicitação dos
serviços, quando da ocorrência de panes em componentes dos veículos/motores.

7.7. A empresa contratada deverá apresentar o orçamento para a execução dos serviços no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis após a entrada do veículo no seu estabelecimento ou da solicitação do
serviço pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato.

7.8. Todo serviço somente será realizado após Nenhum serviço será realizado antes da autorização
do Gestor ou do Fiscal do Contrato.

7.9.  A empresa  contratada Licitante deverá  fornecer  números  de  telefone  fixos  e  celulares  ou
quaisquer outras formas de , bem como endereço eletrônico para comunicação com os responsáveis
pelas equipes de manutenção veicular, que devem ser funcionais nos horários descritos no subitem
7.10, pelo menos.

7.10.  Os  serviços  deverão  ser  prestados  de  forma  ininterrupta  no  período  de  08h00min  as
18h00min, nos dias úteis, e de 08h00min as 12h00min, aos sábados.

7.10.1. Verifica-se a necessidade da prestação dos serviços aos sábados, de 08h00min as
12h00min, haja vista que há prestação de serviço no Setor de Transporte aos sábados de
forma eventual, caso contrário, prejudicaria a prestação do serviço do TRE-AL.
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7.11. As revisões de caráter preventivo deverão obedecer aos cronogramas de manutenção definidos
pelos  fabricantes  nos  Manuais  de  Proprietário,  analisado  o  interesse  da  Administração  em sua
execução.

7.12. Das especificações do fornecimento de peças e acessórios:

7.12.1. A empresa contratada deverá providenciar, quando houver necessidade de substituições de
acessórios, componentes, partes e peças de reposição, orçamento com os valores à vista das tabelas
de preços das fabricantes, que deverão ser apresentados ao Gestor ou ao Fiscal do Contrato com o
desconto contratual disposto na proposta de preços vencedora da licitação.

7.12.2.  As  peças  e  acessórios  deverão  ser  novos  e  de  primeiro  uso,  com  garantia  de
fábrica/montadora.

7.12.3. As peças e acessórios substituídos deverão ser entregues à Contratante, no ato da entrega do
veículo devidamente consertado e disponibilizados para descarte ecologicamente responsável pela
Contratada após conferência realizada pelo Gestor ou Fiscal, no prazo de 2 (dois) dias úteis.

7.12.4. A empresa contratada deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças e acessórios
adquiridos e serviços subcontratados, fornecendo toda e qualquer informação ao Gestor ou ao Fiscal
do Contrato para acompanhamento da execução contratual.

7.12.5. As peças, acessórios e pneus fabricados no Brasil ou no estrangeiro, de venda regular no
Brasil, também serão fornecidos com o percentual de desconto ofertado na Proposta de Preço do
licitante.

7.12.6. No caso de fornecimento de pneus, peças e acessórios importados de venda não regular no
Brasil, serão fornecidos pelo preço de tabela, no mercado nacional, dos fabricantes ou revendedores
autorizados  dos  veículos.  A empresa  Contratada  deverá  apresentar,  junto  com o  orçamento,  a
indicação do nome do fornecedor e telefone. e respectivos telefone, endereço de sítio eletrônico e
correio eletrônico.

7.13. Das especificações do fornecimento e instalação de pneus: 

7.13.1.  A empresa contratada deverá efetuar  a  substituição de pneus,  conforme os preceitos  da
Resolução nº 558/80, de 15 de abril de 1980 (CONTRAN) ou sempre que um defeito de força maior
exija sua substituição, desde que avaliado e autorizado pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato.
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7.13.2. Os pneus deverão ser novos, não reformados ou recauchutados ou remoldados, de acordo
com as normas da ABNT/NBR, com selo do INMETRO e todas as características técnicas iguais ou
superiores à recomendação do fabricante.

7.14. Das especificações dos serviços de geometria: 

7.14.1.  A empresa  contratada  deverá  efetuar  o  ajuste  da  suspensão e  cambagem de  forma que
garanta a segurança e a estabilidade do veículo.

7.14.2.  A empresa  contratada  deverá  fornecer  à  Contratante,  após  a  execução  dos  serviços  de
geometria nos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os procedimentos
propostos para a solução de outros problemas porventura detectados.

7.15. Das especificações dos serviços de balanceamento de rodas: 

7.15.1. A empresa contratada deverá executar o cálculo de desbalanceamento externo e interno das
rodas, estático e dinâmico, fazendo os ajustes necessários, a fim de deixá-las com o balanceamento
correto.

7.15.2.  A empresa  contratada  deverá  fornecer  à  Contratante,  após  a  execução  dos  serviços  de
balanceamento de rodas dos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os
procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura detectados.

7.16. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de transmissão: 

7.16.1. Os serviços de revisão do sistema de transmissão consistem em lubrificação de diferencial,
caixa de câmbio, folgas, balanceamento de eixo se houver, juntas homocinéticas, trizetas e suas
respectivas coifas, pontos de eixos e outros.

7.17. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de direção:

7.17.1. Os serviços de revisão do sistema de direção consistem em aperto dos parafusos, regulagem
e conferência de terminais, lubrificação (graxa e óleo), barra de direção, bomba de direção, folgas,
correia da bomba, caixa de direção e outros.

7.18. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de freios:
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7.18.1. Os serviços de revisão do sistema de freios consistem em regulagem de freio, verificação do
desgaste das pastilhas, lonas, discos, tambores, nível de fluido e substituição, verificação de servo-
freio,  cuícas  de  freio,  cilindros  mestres  e  auxiliares,  freio  de  estacionamento  (cabos,  pedais,
alavancas), válvulas (pneumáticas), aro dos pneus e outros.

7.19. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de arrefecimento: 

7.19.1.  Os  serviços  de  revisão  do  sistema de  arrefecimento  consistem em exame do  radiador,
verificação do nível de água, mangueiras, fluído de radiador e outros.

7.20. Das especificações dos serviços de revisão de motor: 

7.20.1. Os serviços de revisão de motor: consistem em verificação das correias, óleo, filtro de óleo e
de combustível, juntas e demais componentes, substituindo peças necessárias e outros.

7.21. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de suspensão: 

7.21.1.  Os  serviços  de  revisão  do  sistema de  suspensão:  consistem em verificação  das  molas,
amortecedores,  batentes,  coifas,  bandejas  superiores  e  inferiores,  buchas,  pivôs,  barra
estabilizadora, rolamentos internos e externos e outros.

7.22. Das especificações dos serviços de borracharia: 

7.22.1. O serviço de borracharia deverá ocorrer sempre que necessário, visto não se poder prever a
necessidade de sua ocorrência. E será caracterizado pelo serviço de montagem e desmontagem de
pneus, bem como pelo conserto, troca de pneus e câmara de ar, furados ou que tenham sofrido
qualquer avaria.

7.22.2.  A empresa  contratada  deverá  montar  e  desmontar  os  pneus  dos  veículos  da  frota  da
Contratante utilizando-se de equipamento hidráulico que evite o atrito do mesmo com o aro das
rodas.

7.22.3.  A  entrega  do  veículo  deverá  ocorrer  em  até  02  (duas)  horas,  contada  a  partir  da
disponibilização da Ordem de Serviço por parte da Contratante. Casos excepcionais serão avaliados
pela fiscalização do contrato.

7.23. Das especificações dos serviços de lanternagem, funilaria e pintura: 
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7.23.1.  deverão ser realizados sempre que for  demandando,  mediante orçamento aprovado pela
fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da Contratante.

7.23.2. Consiste nos serviços de desamassamento, recuperação e quando irrecuperável substituição
das partes danificadas da lataria e pintura; serviços de solda em geral; reforma ou recuperação de
assentos,  forros  do  teto  e  laterais,  com  aplicação  de  material  de  mesmo  padrão  e  qualidade,
mantendo a originalidade do fabricante do veículo.

7.24. Serviços de revisão do sistema elétrico e eletrônico: consiste na verificação, conserto e/ou
substituição quando necessário, de componentes que integram esse sistema, incluindo acessórios de
sinalização e outros.

7.25.  Serviço  de substituição dos vidros:  deverá  ocorrer  a  substituição  dos  vidros  e  espelhos
sempre  que  necessário,  visto  não  se  poder  prever  a  necessidade  de  sua  ocorrência.  Mediante
orçamento aprovado pela fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da
Contratante.

8 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

8.2. Manter oficina localizada no município de Maceió – AL;

8.3.  Realizar  os serviços de manutenção somente com técnicos  componentes  dos seus próprios
quadros;

8.4. Dispor de todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita realização de todos os
serviços;

8.5. Fornecer, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, ou Tabela de Tempos Padrão de Reparos dos
Fabricantes  dos  Veículos,  ou  Tabela  Tempária  do  Sindirepa-SP,  sempre  que  solicitado  pelo
Contratante;

8.6. 8.5. Emitir o orçamento de serviços baseando-se nos tempos constantes do extrato do sistema
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de orçamentação eleito pela Contratada, que poderão ser confrontados com aqueles apontados, ou
na Tabela de Tempos Padrão de Reparos do Fabricante, ou na Tabela Tempária do Sindirepa-SP,
conforme  subitens  7.5.1.1  e  8.5,  acima; aplicativo  de  orçamentação  AUDATEX,  conforme
precificação padrão do software;

8.7. 8.6. Apresentar num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis o orçamento dos serviços solicitados,
indicando prazo para execução dos serviços;

8.8. 8.7. Emitir orçamento prévio de materiais e peças, onde os preços demonstrem o resultado da
aplicação do desconto oferecido pela Contratada sobre o preço constante  da tabela do  sistema de
orçamentação  eleito  pela  Contratada; do  aplicativo  de  orçamentação  AUDATEX,  conforme
precificação padrão do software;

8.9. 8.8. Realizar os serviços de manutenção somente após a aprovação do devido orçamento pelo
Gestor ou pelo Fiscal do Contrato;

8.10. 8.9. Fornecer  todo o  material  e/ou  peças  necessárias  à  perfeita  manutenção dos  veículos
componentes da frota do TRE/AL;

8.11. 8.10. Fornecer  exclusivamente  peças  de  reposição  novas  com as  mesmas  especificações
técnicas e características de qualidade das peças de produção original dos fabricantes dos veículos,
sendo  vedado  o  fornecimento  de  peças  usadas  e/ou  recondicionadas;  (Parecer  AGU  98/2016;
Acórdão TCU 2219/2010)

8.12. 8.11. Fornecer os produtos acondicionados em embalagem dos respectivos fabricantes, com
seus logotipos e códigos, devidamente lacrados, passíveis de conferência em momento anterior a
sua aplicação;

8.13. 8.12. Entregar os veículos, após os serviços, devidamente lavados e aspirados;

8.14. 8.13. Fornecer junto com a(s) Nota(s) Fiscal(ais), relatório(s) contendo o registro de todos os
trabalhos efetuados e das peças porventura fornecidas;

8.14. Apresentar, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, arquivo eletrônico atualizado até o último
dia do mês anterior em formato XLS, XLSX ou ODS, contendo a identificação de cada veículo e a
discriminação  dos  procedimentos  de  manutenção  realizados  durante  a  vigência  do  contrato,
indicando-se quilometragem contemporânea à intervenção e data do procedimento;
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8.15. Apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação, os documentos e/ou notas fiscais que
comprovem a procedência das peças destinadas à substituição;

8.16.  Zelar  pela  perfeita  execução  dos  serviços  contratados,  devendo  as  falhas  que  porventura
venham  a  ocorrer  serem  sanadas  em  até  02  (dois)  dias  úteis,  a  contar  da  solicitação,  salvo
ocorrência por força maior;

8.17. Garantir por, no mínimo, 06 (seis) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer
primeiro, os serviços e peças utilizados em motor, caixa de velocidade e diferencial;

8.18. Garantir por, no mínimo, 03 (três) meses ou 3.000 km (três mil quilômetros), o que ocorrer
primeiro, os demais serviços e peças;

8.19. Garantir os serviços realizados durante 90 (noventa) dias, mesmo após o término da vigência
do contrato, na hipótese de falha técnica, desde que por culpa exclusiva dos seus técnicos e/ou
prepostos, quando do cumprimento das obrigações;

8.20.  Responder  integralmente  pelos  danos  causados  à  Administração ou a  terceiros,  por  ação,
omissão,  negligência,  imprudência  ou  imperícia  dos  seus  funcionários,  prepostos  ou  terceiros,
independentemente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL;

8.21. Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, pedágios, taxas, etc.) desde
que  praticada  por  seus  funcionários  e  ocorrerem  quando  o  veículo  estiver  sob  a  sua
responsabilidade;

8.22.  Manter  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  idoneidade  exigidas  na
licitação;

8.23. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas ao contrato;

8.24. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SAPEV no prazo de 2 (dois) dias úteis e
aceitar a fiscalização dos serviços, permitindo o acesso às suas instalações;

8.25.  Comunicar ao gestor do contrato,  por escrito,  qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;
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8.26. Cumprir as determinações do Gestor e do Fiscal do contrato, a fim de que os serviços sejam
regularmente prestados;

8.27. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência;

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

8.29. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram, nos
termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93;

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que serão designados
como Gestor e Fiscal;

9.2. Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise do orçamento
apresentado da proposta de manutenção e documentação complementar apresentadas pela empresa
Contratada, em formulário próprio, ou em campo específico contido no orçamento, por  meio
escrito, seja impresso ou eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

9.2.1. A autorização impressa será recebida em duas vias pela Contratada, retornando ao
Contratante uma das vias assinada e datada;

9.2.2.  A autorização  por  meio  eletrônico  será  encaminhada  ao  endereço  de  correio
informado pela Contratada quando da apresentação de sua proposta em procedimento
licitatório e será considerada recebida imediatamente;

9.3. Receber o veículo devolvido pela empresa contratada, lavados e aspirados, após a realização
dos serviços;

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

10. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
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10.1. A execução dos serviços será acompanhada, pelo gestor designado, bem como fiscalizada e
atestada pelo fiscal designado pela Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas;

10.2. 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.

11. DO ORÇAMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APLICAÇÃO
E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

11.1. Os serviços executados, bem como a aplicação e/ou fornecimento de peças e acessórios de
reposição, quando solicitados, ficarão sujeitos, obrigatoriamente, à:

11.1.1. apresentação de orçamento prévio para análise e aprovação do CONTRATANTE e
deverá conter a(s) descrição(ões) e preço(s) do(s) serviço(s) a ser (em) realizado(s) e prazo de
execução do(s) mesmo(s) contado da data de entrada do veículo na oficina;

11.1.2. a(s) especificação(ões) e preço(s) da(s) peça(s) e/ou acessório(s) de reposição original
(is), constando nome(s), referência(s), modelo(s), capacidade(s) etc;

11.2.  Na  solicitação  de  orçamento  prévio  pelo  CONTRATANTE,  a  CONTRATADA deverá
apresentar o mesmo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

11.3. O CONTRATANTE poderá recusar o orçamento prévio e solicitar à CONTRATADA a sua
revisão, e que a execução dos serviços se dê com o que for aprovado.

11.4. Será facultado ao CONTRATANTE, conferir os preços propostos no orçamento prévio, por
meio de pesquisa de mercado,  antes  da aprovação do mesmo,  nos termos dos  subitens  7.5.3 e
7.5.3.1. 7.2.2 e 7.2.2.1.

11.5.  As  peças  e/ou  acessórios  substituídos  pela  CONTRATADA,  deverão  ser  entregues  ao
CONTRATANTE, no ato do recebimento do veículo devidamente consertado.
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12. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

12.1. Será vencedora a Licitante que, atendendo às condições e especificações deste edital, oferecer
o MENOR PREÇO GLOBAL.

12.2.  Apesar  do de  o critério  de  julgamento do certame ser  o  de Menor Preço Global,  para o
Fornecimento de peças e acessórios necessários à manutenção e conservação de veículos, a licitante
deverá apresentar, na composição de preços, o maior desconto, o que não prejudicará o critério de
julgamento descrito no item 12.1.

12.3. Independentemente do critério de julgamento, os valores contratuais serão: (i) para serviços, o
resultado  da  multiplicação  do  valor  do  homem/hora  consignado  na  proposta  vencedora pela
quantidade estimada de serviço; (ii) para peças, o valor consignado no 6.2, acima, no elemento
“valor estimado das peças”.

12.4. A Licitante deverá firmar termo de ciência dos subitens 6.3, 7.2 a 7.2.2.1, 7.5.4 e 7.5.4.1 7.5 a
7.5.2.2 deste  Termo de  Referência  e  encaminhá-lo  junto  a  sua  proposta  final,  apresentada  em
procedimento licitatório;

12.4.1. Deverá constar do termo de ciência a transcrição literal dos subitens 6.3, 7.2 a 7.2.3.1,
7.5.4 e 7.5.4.1 7.2 a 7.2.2.1 e 7.5 a 7.5.2.2 deste Termo de Referência, com vistas a conferir o
necessário destaque àquela sistemática;

12.5. A Licitante deverá apresentar  autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para
desempenho de suas atividades, em respeito à legislação vigente, conforme teor das discussões nos
autos  do PA SEI 0007737-91.2016.6.02.8000,  com ênfase no Parecer  n.º150 (evento 0212708),
aplicável ao serviço atual.

12.6. A Licitante deverá comprovar, por meio de Atestado de Capacidade Técnica, a execução de
serviços semelhantes ao objeto licitado, com número de veículos manutenidos igual ou superior a
12 (doze) 13 (treze),  quantidade equivalente a  aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do
número de veículos a serem atendidos no âmbito da contratação pretendida.

12.7. A Licitante deverá comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado para a contratação no edital licitatório.
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13. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1.  A CONTRATADA deverá  recolher  os  veículos  para  conserto  à  sua  oficina  quando  do
recebimento  da  Ordem  de  Serviço  do  CONTRATANTE (via  e-mail ou  documento  impresso),
devendo iniciar imediatamente os serviços que se fizerem necessários, observando na sua execução
o orçamento aprovado pelo CONTRATANTE.

13.2.  A entrega dos referidos veículos  devidamente consertados e  em condições de uso deverá
ocorrer até o primeiro dia útil subsequente à conclusão dos serviços.

14 DO FORNECIMENTO DAS TABELAS DE TEMPOS PADRÕES DOS FABRICANTES 

14.1. A licitante, sempre que solicitado, terá que fornecer à Contratante a tabela padrão de mão de
obra,  conforme  subitens  7.5.1.1,  8.5  e  8.6,  acima,  podendo  fazê-lo  em  papel  e/ou  em  mídia
eletrônico-digital.

15. 14. DO PAGAMENTO

15.1. 14.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente,
em até 08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada
pelo Fiscal do Contrato, que deverá ser emitida mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente  ao  da  realização  dos  serviços,  juntamente  com  todas  as  Certidões  Negativas  de
Débitos;

15.2. 14.2. Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a  penalidades
eventualmente aplicadas;

15.3. 14.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única, respeitando-se o
descrito no item 15.1.;

15.4. 14.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

15.5 14.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

15.6. 14.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
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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.

16. 15. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

16.1. 15.1. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as  seguintes  sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

16.1.1. 15.1.1. 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;

16.1.2. 15.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze
por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

16.1.3. 15.1.3. multa  de  25% (vinte  e  cinco  por  cento),  sobre  o  valor  integral  do
contrato,  em  razão  de  recusa  em  assiná-lo  ou  de  inexecução  total  ou  parcial  das
obrigações assumidas;

16.1.4. 15.1.4. suspensão temporária  de participação em licitação e  impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

16.2. 15.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o
caso,  para  imposição  da penalidade  pertinente,  o  atraso superior  a  02 (dois)  dias  do início  do
cumprimento das obrigações contratuais;

16.3. 15.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

16.4. 15.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
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17. 16. DA SUSTENTABILIDADE

17.1. 16.1. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das
exigências  impostas  pela  IN  01/2010,  mediante  apresentação  de  Declaração,  reconhecida  em
cartório, no ato da assinatura do contrato.

17.2. 16.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN
no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele em que não se
aplica a referida instrução.

17.3. 16.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa
SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de
2005;  da  Resolução  CONAMA Nº  416,  de  30  de  setembro  de  2009;  em como da  Resolução
CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o
adequado tratamento dos impactos ambientais específicos.

17.4. 16.4. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que
se fizerem necessários para a execução de serviços.

17.5. 16.5. A CONTRATADA deverá  respeitar  as  Normas  Brasileiras  –  NBR publicadas  pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

17.6. 16.6. A CONTRATADA  deverá atender às disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG
n° 01,  de  19 de janeiro  de  2010,  as  quais  devem ser  aplicadas  no  momento  da execução dos
serviços,  para  que  seja  assegurada  a  viabilidade  técnica  e  o  adequado  tratamento  do  impacto
ambiental.

18 17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. 17.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento Geral da União, para o exercício de 2018 2019, a cargo do TRE-AL, cujos programas de
trabalho  e  elemento  de  despesas  específicas  seguem  descritos  abaixo  e  ainda  constarão  da
respectiva Nota de Empenho:

18.1.1. 17.1.1. Programa de Trabalho: Julgamento de Causas e Gestão Administrativa
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do Estado de Alagoas

18.1.2. 17.1.2. Elemento de Despesa: 339030 e 339039

18.1.3. 17.1.3. Plano Interno: AOSA MANVEI

18.1.4. 17.1.4. PTRES: 84621

18.1.5. 17.1.5. Fonte: 0100

19 18. DO REAJUSTAMENTO

19.1. 18.1. Decorridos  doze  meses  da  data  da  assinatura  do  contrato,  o  seu  valor  poderá  ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado
no período, (i)  a requerimento da contratada, em se tratando do valor unitário atribuído ao homem/
hora  e  caso  se  verifique  hipótese  legal  que  autorize  reajustamento  e  (ii)  no  interesse  da
Administração,  para  a  manutenção  do  valor  real  a  ser  despendido  com  peças,  acessórios,
componentes e materiais.

19.2. 18.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não  possa  mais  ser  utilizado,  será  adotado  em substituição  o  que  vier  a  ser  determinado  pela
legislação então em vigor. 

19.3. 18.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

19.4. 18.4. O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente contratados da
defasagem provocada pela  inflação,  de  maneira  a  manter  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do
contrato e a capacidade de manutenção da frota da Contratante.

20 19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

20.1 O Contrato vigorará por 12 meses, contados da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por
mútuo  acordo  entre  as  partes,  mediante  Termo  Aditivo,  com  vantagens comprovada  sua
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vantajosidade para a Administração, por iguais e sucessivos períodos, observado o limite de 60
meses.

21. 20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. 20.1. A adjudicação deverá ser global;

21.2. 20.2. As quantidades de horas/serviços estimadas, constantes no item 6, foram adotadas para
efeito  de  cálculo  do  Valor Estimado  dos  Serviços  (Mão-de-obra),  podendo  haver,  quando  da
execução dos serviços, variações dos quantitativos expressos neste Termo;

21.3. 20.3. Os preços  finais  da proposta  da Licitante  servirão exclusivamente como critério  de
julgamento, não devendo afetar o valor do futuro contrato, que será firmado de acordo com o valor
estimado para a contratação;

21.4. 20.4. A Licitante  vencedora  deverá  indicar  qual  sistema de  orçamentação  eletrônica  será
adotado, realizando-o no mesmo prazo para assinatura do Contrato. O sistema de orçamentação
eleito  deverá  ser  o  Audatex,  ou  similar  disponível  no  mercado. fazer  uso  do  sistema  de
orçamentação AUDATEX, cujos custos deverão estar inclusos em sua proposta de preços.

21.5. 20.5. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº8.666/93,
com suas posteriores alterações e legislação correlata.

Maceió/AL, 27 de novembro de 2019.

Henrique Cirqueira Freire

Assistente III – SAPEV

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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ANEXO I MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

                                                     (Em papel timbrado da licitante) 

1  -  O prazo de validade desta  proposta  é de no mínimo 60 (sessenta)  dias,  contado a partir  da data  de sua
apresentação; 

MANUTENÇÃO VEICULAR 

GRUPO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD  ESTIMADA  DE
SERVIÇO (Hh)

VALOR
UNITÁRIO  DO
SERVIÇO (R$)

VALOR
TOTAL  DOS
SERVIÇOS 
(R$)

1

1
Serviço (mão de
obra). 

Homem/hora 945

2

Material  (peças,
acessórios,
componentes
e/ou materiais). 

% Desconto 

VALOR  ESTIMADO
DAS PEÇAS 

PERCENTUAL
DE  DESCONTO
(%) 

VALOR
TOTAL  DAS
PEÇAS
(R$) 

R$69.642,72
R$64.650,00

                                                                                       Valor Total da Proposta                                 R$

Declaro  que  nos  preços  estão  inclusas  todas  as  despesas  que  incidem direta  e  indiretamente  sobre  os
serviços prestados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, mão de obra e outras. 

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação
das condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato 

Nome

Endereço

Cidade - UF CEP 

CPF/MF Cargo/Função 

Cart. ldent nº Expedido por

Naturalidade Nacionalidade

                                       (Cidade e UF), ___ de ___________ de 2018. 

                                                               Local e data. 

Identificação e assinatura
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ANEXO II

                                         MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

            TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
                           SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
                   COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
        SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

 ORDEM DE SERVIÇO ORDEM DE SERVIÇO

1-IDENTIFICAÇÃO

Ordem de serviço nº: Data de emissão: Contrato:

Contrata: Vigência  do
contrato:

2- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item Serviço/Peça Unidade Quantidade Valor unitário Valor total

                                                      TOTAL

3- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5-DATAS E PRAZOS

Data de entrega: Hora de entrega:

Prazo  para  realização
dos serviços:

6-FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

                                          _________________________________
                                                        Gestor / Fiscal do Contrato
                                                         Matricula TRE-AL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de novembro de 2019.
Devolvo os autos à SAPEV para que junte aos autos

o texto do TR sem os destaques de alteração, tendo em vista a
necessidade de remessa do documento às empresas
especializadas para cotação preliminar. Nesse sentido, solicito
que seja elaborado um extrato com os principais tópicos da
demanda, incluindo, se possível, as peças e serviços comuns
de ocorrência previsível, para maior detalhamento da
pesquisa preliminar, de acordo com os requisitos assinalados
pelo TCU, no Acórdão 1077/2019 - Plenário, conforme segue:

134.1. Recomendar à Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, com
fundamento no art. 250, III, do Regimento
Interno do TCU, que avalie a
conveniência e a oportunidade de adotar
as seguintes medidas em relação aos
contratos de manutenção veicular:
a) definir previamente referenciais de
preços dos conjuntos de peças e serviços
mais utilizados, como por exemplo os
serviços de manutenção preventiva (troca
de óleo, filtros, geometria, kit de relação,
velas, baterias, correia dentada, entre
outros) , de forma a subsidiar a aprovação
dos orçamentos e dar aos responsáveis
parâmetros mais seguros, com vistas a
garantir que a vantagem ofertada nas
licitações seja observada na execução dos
serviços (item 72 desta instrução) ;
(...)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
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Secretário de Administração, em 28/11/2019, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0628557 e o código CRC 6089857C.
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Termo de Referência

1. DO OBJETO

1.1.  Contratação  de  serviços  continuados  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  em  veículos
automotores,  por  demanda,  com  fornecimento  de  peças  de  reposição  e  acessórios  originais,
genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas neste Termo de Referência.

1.2. Do detalhamento do objeto:

        Serviços/Peças Especificação

Manutenção Veicular 
Serviço de manutenção de veículos (mão de obra) 

Fornecimento  de  peças,  acessórios,  componentes  e/ou  materiais
necessários à manutenção e conservação de veículos.

1.3. A licitação em único item justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do
objeto,  uma  vez  que  vários  prestadores  de  serviços  poderão  implicar  em  descontinuidade  da
padronização,  bem como em dificuldades  gerenciais  e,  até  mesmo,  aumento dos  custos,  pois  a
contratação  tem  a  finalidade  de  formar  um  todo  unitário.  Some-se  a  isso  a  possibilidade  de
estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos
serviços, o que fica sobremaneira dificultado quando se tratam de diversos prestadores.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação de empresa especializada para os serviços acima citados é essencial para que os
veículos pertencentes à frota do TRE/AL estejam sempre em condições de realizar o transporte de
pessoas  e  materiais  necessários  ao  cumprimento  dos  trabalhos  deste  Regional,  satisfazendo  as
expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o prolongamento da vida
útil da frota.

1

Termo de Referência ajustado 02-12-2019 (0630155)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 28



    

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.  Os  serviços  a  serem contratados  enquadram-se  nos  pressupostos  do  Decreto  nº  2.271/97,
constituindo-se  em atividades  materiais  acessórias  e,  dadas  as  suas  características,  usualmente
encontradas no mercado e de fácil especificação, inserem-se no conceito de bens e serviços comuns,
para fins do disposto na Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

3.2. O objeto da contratação caracteriza-se como serviço essencial e continuado, enquadrando-se na
exceção do art.57, II, da Lei nº 8.666/93, sendo imprescindível seu constante acionamento para a
conservação dos veículos,  minimizando a utilização do uso de frota terceirizada substituta e os
gastos excedentes relacionados.

3.3. O Colendo Tribunal de Contas da União exemplifica como serviço continuado a manutenção de
veículos, conforme jurisprudência abaixo:

Serviços  de  natureza contínua são serviços  auxiliares  e  necessários  a
Administração no desempenho das respectivas atribuições. São aqueles
que, se interrompidos, podem comprometer a continuidade de atividades
essenciais e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício
financeiro. O que é continuo para determinado órgão ou entidade pode
não ser  para  outros.  São exemplos  de serviços  de natureza contínua:
vigilância, limpeza e conservação, manutenção elétrica, manutenção de
elevadores,  manutenção de veículos  etc.  Em processo próprio,  deve a
Administração  definir  e justificar  quais  outros  serviços  contínuos
necessita para desenvolver as atividades que lhe são peculiares. (TCU.
Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU/Tribunal de
Contas  da  União.  4.  ed.  rev.,  atual.  e  ampl.  Brasília:  TCU,
SecretariaGeral da Presidência; Senado Federal, Secretaria Especial de
Editoração e Publicações, 2010, p. 772)

3.4.  A manutenção  preventiva  e  corretiva  de  veículos  é  um  serviço  essencial  para  manter  a
integridade  dos  veículos  oficiais  deste  Regional,  razão  pela  qual  tal  serviço  não  pode  sofrer
descontinuidade, sob pena de paralisação de funções de permanente interesse público. Portanto,
resulta a possibilidade jurídica de se aplicar o disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a
Administração demonstre a vantagem econômica da prorrogação.

2
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4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 A contratação de pessoa jurídica para execução das atividades objeto do presente Termo de
Referência encontra amparo legal na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto 5.450, de 31 de
maio  de  2005;  Lei  Complementar  n.º  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  aplicando-se
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações correlatas.

5. DA FROTA DE VEÍCULOS

5.1.  Compõem a frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas os seguintes 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

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

3
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Mitsubishi

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

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

4
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5.2 O quantitativo/marca/modelo dos veículos poderá sofrer alteração mediante a elaboração de
termo aditivo para essa finalidade.

6. DA ESTIMATIVA ANUAL – PEÇA / MATERIAL, MÃO DE OBRA / SERVIÇO

6.1. O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base na soma dos valores
de  serviços  prestados  de  manutenção  de  veículos  incluindo  mão  de  obra  e  peças,  materiais  e
acessórios utilizados na contratação atual majorado em 8% (oito por cento).

 6.2. Do detalhamento da estimativa de quantidade de serviços e peças:

ITEM 1 - MANUTENÇÃO VEICULAR 

Subitem Descrição Unidade Qtd  Estimada  De
Serviço (Hh) 

Totais

1.1 Serviço  (mão  de
obra) 

Homem/hora
R$ () 

945 A
(homem/hora x qtd

estimada de serviço)

1.2 Material  (peças,
acessórios,
componentes  e/ou
materiais) 

%Desconto Valor  estimado  das
peças (R$) B

(valor estimado x
%desconto)

R$ 64.650,00

Preço global (A+B)

6.3.  Os  valores  sobre  os  quais  incidirá  o  desconto  percentual  ofertado  para  as  peças  serão
estabelecidos  a  partir  de  orçamentos  produzidos  no  ambiente  do  aplicativo  de  orçamentação
AUDATEX, conforme precificação padrão do software, cuja obtenção consiste em ônus executivo
da Contratada, incluso no preço proposto.

7. DA EXECUÇÃO  E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS

7.1.  Os  serviços  compreendem  a  manutenção  da  Frota  de  Veículos  Oficiais,  com  serviços  e
fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais, abrangendo todas as áreas e
especialidades  automotivas  afetas  à  integridade  dos  veículos  e  relativos  à  manutenção,  análise,

5
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avaliação e  diagnóstico,  desmontagem,  montagem,  retificação,  reparação,  correção,  restauração,
reposição, troca e remendo em pneus e câmaras de ar furados ou danificados.

7.2. O serviço de manutenção veicular será pago:

7.2.1.  Considerando-se  principalmente  o  orçamento  de  preços  à  vista  obtido  no  ambiente  do
aplicativo de orçamentação AUDATEX, conforme precificação padrão do software, tanto para peças
de reposição, como para as quantidades dos correspondentes serviços, aplicando-se o percentual de
desconto e o valor do homem/hora da proposta vencedora;

7.2.2. Tomando-se como referencial de confirmação a pesquisa de preços descrita no subitem 7.5.2,
adiante,  nas  condições  ali  especificadas,  utilizando-se  os  valores  deste  em substituição  aos  do
orçamento líquido obtido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação AUDATEX, conforme
precificação padrão do  software, quando seus valores forem mais vantajosos para Administração,
conforme subitem 7.2.1;

7.2.2.1. A análise da vantajosidade dos orçamentos deverá ser realizada item por item;

7.3. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de:

a) emprego de mão de obra pela empresa contratada para execução de reparos, conservação e
recuperação de veículos;

b)  fornecimento  e  aplicação  de  peças  e  acessórios  de  reposição  genuínos,  originais  ou
similares que atendam às recomendações do fabricante, a serem utilizados na execução dos
serviços objeto da licitação.

7.4. A manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos fabricantes e
de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da Contratante, bem
como  quando  houver  a  necessidade  decorrente  de  imprevistos,  tais  como:  panes  mecânicas  e
elétricas, casos fortuitos ou motivos de força maior.

7.5. Os serviços serão executados de acordo com os demonstrativos abaixo relacionados, que serão
fornecidos à Contratante pela empresa Contratada, em conjunto com os orçamentos apresentados,
por serem ferramentas essenciais à fiscalização do contrato e ao pagamento das Ordens de Serviços:

7.5.1.  Orçamento  do  qual  constem  todas  as  peças  e  serviços  necessários  à  manutenção
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veicular, emitido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação AUDATEX, conforme
precificação padrão do software;

7.5.1.1. A Contratante, por meio de seu Gestor, Fiscal ou outro servidor designado para
tanto, poderá comparecer ao estabelecimento da Contratada e solicitar demonstração do
funcionamento  do  aplicativo  de  orçamentação  eletrônica  AUDATEX,  conforme
precificação padrão  do  software  e  repetição  do procedimento  de  orçamentação para
confrontação, por amostragem, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de
entrega do extrato original;

7.5.2. Nos  orçamentos  em  que  a  mão-de-obra  alcançar  valores  superiores  a  R$500,00
(quinhentos reais), naqueles em que as peças e materiais  alcançarem valores superiores a
R$2.000,00 (dois mil reais), ou ainda, por amostragem, o Contratante realizará pesquisa de
mercado  imediatamente  após  o  recebimento  dos  orçamentos,  através  de  sua  Seção  de
Compras, com vistas a aferir a compatibilidade de preços com o mercado local;

7.5.2.1. Caso o preço à vista praticado no mercado local seja inferior ao preço líquido
apresentado no orçamento, a Contratada deverá ajustar sua proposta de modo a oferecer
preço igual ou inferior àquele aferido pelo Contratante.

7.5.2.2. Para que seja obrigatória a aplicação da sistemática descrita nos subitens 7.5.2 e
7.5.2.1, acima, os valores deverão ser considerados por item, ou seja, o resultado da
multiplicação do valor unitário pela respectiva quantidade;

7.6. A empresa contratada deverá atender prontamente a todos os chamados que receber do Gestor
ou do Fiscal do Contrato em no máximo 4 (quatro) horas, contadas do registro da solicitação dos
serviços, quando da ocorrência de panes em componentes dos veículos/motores.

7.7. A empresa contratada deverá apresentar o orçamento para a execução dos serviços no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis após a entrada do veículo no seu estabelecimento ou da solicitação do
serviço pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato.

7.8. Nenhum serviço será realizado antes da autorização do Gestor ou do Fiscal do Contrato.

7.9. A empresa Licitante deverá fornecer números de telefone fixos e celulares, bem como endereço
eletrônico para comunicação com os responsáveis pelas equipes de manutenção veicular, que devem
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ser funcionais nos horários descritos no subitem 7.10, pelo menos.

7.10.  Os  serviços  deverão  ser  prestados  de  forma  ininterrupta  no  período  de  08h00min  as
18h00min, nos dias úteis, e de 08h00min as 12h00min, aos sábados.

7.10.1. Verifica-se a necessidade da prestação dos serviços aos sábados, de 08h00min as
12h00min, haja vista que há prestação de serviço no Setor de Transporte aos sábados de
forma eventual, caso contrário, prejudicaria a prestação do serviço do TRE-AL.

7.11. As revisões de caráter preventivo deverão obedecer aos cronogramas de manutenção definidos
pelos  fabricantes  nos  Manuais  de  Proprietário,  analisado  o  interesse  da  Administração  em sua
execução.

7.12. Das especificações do fornecimento de peças e acessórios:

7.12.1. A empresa contratada deverá providenciar, quando houver necessidade de substituições de
acessórios, componentes, partes e peças de reposição, orçamento com os valores à vista das tabelas
de preços das fabricantes, que deverão ser apresentados ao Gestor ou ao Fiscal do Contrato com o
desconto contratual disposto na proposta de preços vencedora da licitação.

7.12.2.  As  peças  e  acessórios  deverão  ser  novos  e  de  primeiro  uso,  com  garantia  de
fábrica/montadora.

7.12.3. As peças e acessórios substituídos deverão ser entregues à Contratante, no ato da entrega do
veículo devidamente consertado e disponibilizados para descarte ecologicamente responsável pela
Contratada após conferência realizada pelo Gestor ou Fiscal, no prazo de 2 (dois) dias úteis.

7.12.4. A empresa contratada deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças e acessórios
adquiridos e serviços subcontratados, fornecendo toda e qualquer informação ao Gestor ou ao Fiscal
do Contrato para acompanhamento da execução contratual.

7.12.5. As peças, acessórios e pneus fabricados no Brasil ou no estrangeiro, de venda regular no
Brasil, também serão fornecidos com o percentual de desconto ofertado na Proposta de Preço do
licitante.

7.12.6. No caso de fornecimento de pneus, peças e acessórios importados de venda não regular no
Brasil, serão fornecidos pelo preço de tabela, no mercado nacional, dos fabricantes ou revendedores
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autorizados  dos  veículos.  A empresa  Contratada  deverá  apresentar,  junto  com  o  orçamento,  a
indicação do nome do fornecedor  e  respectivos telefone,  endereço de sítio  eletrônico e  correio
eletrônico.

7.12.7. Para referência de peças e materiais de troca estimada, apresenta-se listagem no Anexo III.

7.13. Das especificações do fornecimento e instalação de pneus: 

7.13.1.  A empresa contratada deverá efetuar  a  substituição de pneus,  conforme os  preceitos  da
Resolução nº 558/80, de 15 de abril de 1980 (CONTRAN) ou sempre que um defeito de força maior
exija sua substituição, desde que avaliado e autorizado pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato.

7.13.2. Os pneus deverão ser novos, não reformados ou recauchutados ou remoldados, de acordo
com as normas da ABNT/NBR, com selo do INMETRO e todas as características técnicas iguais ou
superiores à recomendação do fabricante.

7.14. Das especificações dos serviços de geometria: 

7.14.1.  A empresa contratada  deverá  efetuar  o  ajuste  da  suspensão e  cambagem de  forma que
garanta a segurança e a estabilidade do veículo.

7.14.2.  A empresa  contratada  deverá  fornecer  à  Contratante,  após  a  execução  dos  serviços  de
geometria nos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os procedimentos
propostos para a solução de outros problemas porventura detectados.

7.15. Das especificações dos serviços de balanceamento de rodas: 

7.15.1. A empresa contratada deverá executar o cálculo de desbalanceamento externo e interno das
rodas, estático e dinâmico, fazendo os ajustes necessários, a fim de deixá-las com o balanceamento
correto.

7.15.2.  A empresa  contratada  deverá  fornecer  à  Contratante,  após  a  execução  dos  serviços  de
balanceamento de rodas dos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os
procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura detectados.

7.16. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de transmissão: 
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7.16.1. Os serviços de revisão do sistema de transmissão consistem em lubrificação de diferencial,
caixa de câmbio, folgas, balanceamento de eixo se houver, juntas homocinéticas, trizetas e suas
respectivas coifas, pontos de eixos e outros.

7.17. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de direção:

7.17.1. Os serviços de revisão do sistema de direção consistem em aperto dos parafusos, regulagem
e conferência de terminais, lubrificação (graxa e óleo), barra de direção, bomba de direção, folgas,
correia da bomba, caixa de direção e outros.

7.18. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de freios:

7.18.1. Os serviços de revisão do sistema de freios consistem em regulagem de freio, verificação do
desgaste das pastilhas, lonas, discos, tambores, nível de fluido e substituição, verificação de servo-
freio,  cuícas  de  freio,  cilindros  mestres  e  auxiliares,  freio  de  estacionamento  (cabos,  pedais,
alavancas), válvulas (pneumáticas), aro dos pneus e outros.

7.19. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de arrefecimento: 

7.19.1.  Os  serviços  de  revisão  do  sistema  de  arrefecimento  consistem em exame  do  radiador,
verificação do nível de água, mangueiras, fluído de radiador e outros.

7.20. Das especificações dos serviços de revisão de motor: 

7.20.1. Os serviços de revisão de motor: consistem em verificação das correias, óleo, filtro de óleo e
de combustível, juntas e demais componentes, substituindo peças necessárias e outros.

7.21. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de suspensão: 

7.21.1.  Os  serviços  de  revisão  do  sistema  de  suspensão:  consistem em verificação  das  molas,
amortecedores,  batentes,  coifas,  bandejas  superiores  e  inferiores,  buchas,  pivôs,  barra
estabilizadora, rolamentos internos e externos e outros.

7.22. Das especificações dos serviços de borracharia: 

7.22.1. O serviço de borracharia deverá ocorrer sempre que necessário, visto não se poder prever a
necessidade de sua ocorrência. E será caracterizado pelo serviço de montagem e desmontagem de
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pneus, bem como pelo conserto, troca de pneus e câmara de ar, furados ou que tenham sofrido
qualquer avaria.

7.22.2.  A empresa  contratada  deverá  montar  e  desmontar  os  pneus  dos  veículos  da  frota  da
Contratante utilizando-se de equipamento hidráulico que evite o atrito do mesmo com o aro das
rodas.

7.22.3.  A  entrega  do  veículo  deverá  ocorrer  em  até  02  (duas)  horas,  contada  a  partir  da
disponibilização da Ordem de Serviço por parte da Contratante. Casos excepcionais serão avaliados
pela fiscalização do contrato.

7.23. Das especificações dos serviços de lanternagem, funilaria e pintura: 

7.23.1.  deverão ser  realizados sempre que for demandando,  mediante orçamento aprovado pela
fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da Contratante.

7.23.2. Consiste nos serviços de desamassamento, recuperação e quando irrecuperável substituição
das partes danificadas da lataria e pintura; serviços de solda em geral; reforma ou recuperação de
assentos,  forros  do  teto  e  laterais,  com  aplicação  de  material  de  mesmo  padrão  e  qualidade,
mantendo a originalidade do fabricante do veículo.

7.24. Serviços de revisão do sistema elétrico e eletrônico: consiste na verificação, conserto e/ou
substituição quando necessário, de componentes que integram esse sistema, incluindo acessórios de
sinalização e outros.

7.25.  Serviço de substituição dos vidros:  deverá ocorrer  a  substituição dos  vidros  e  espelhos
sempre  que  necessário,  visto  não  se  poder  prever  a  necessidade  de  sua  ocorrência.  Mediante
orçamento aprovado pela fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da
Contratante.

8 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de Referência,
com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços;
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8.2. Manter oficina localizada no município de Maceió – AL;

8.3.  Realizar  os  serviços  de manutenção somente com técnicos componentes dos  seus  próprios
quadros;

8.4. Dispor de todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita realização de todos os
serviços;

8.5. Emitir o orçamento de serviços baseando-se nos tempos constantes do extrato do aplicativo de
orçamentação AUDATEX, conforme precificação padrão do software;

8.6. Apresentar num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis o orçamento dos serviços solicitados,
indicando prazo para execução dos serviços;

8.7. Emitir  orçamento  prévio de  materiais  e  peças,  onde os  preços  demonstrem o resultado da
aplicação  do  desconto  oferecido  pela  Contratada  sobre  o  preço  constante  do  aplicativo  de
orçamentação AUDATEX, conforme precificação padrão do software;

8.8. Realizar  os  serviços  de  manutenção somente  após  a  aprovação do devido orçamento  pelo
Gestor ou pelo Fiscal do Contrato;

8.9. Fornecer  todo  o  material  e/ou  peças  necessárias  à  perfeita  manutenção  dos  veículos
componentes da frota do TRE/AL;

8.10. Fornecer exclusivamente peças de reposição novas com as mesmas especificações técnicas e
características de qualidade das peças de produção original  dos fabricantes dos veículos,  sendo
vedado o fornecimento de peças usadas e/ou recondicionadas; (Parecer AGU 98/2016; Acórdão
TCU 2219/2010)

8.11. Fornecer os produtos acondicionados em embalagem dos respectivos fabricantes, com seus
logotipos e códigos, devidamente lacrados, passíveis de conferência em momento anterior a sua
aplicação;

8.12. Entregar os veículos, após os serviços, devidamente lavados e aspirados;

8.13. Fornecer  junto  com a(s)  Nota(s)  Fiscal(ais),  relatório(s)  contendo  o  registro  de  todos  os
trabalhos efetuados e das peças porventura fornecidas;
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8.14. Apresentar, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, arquivo eletrônico atualizado até o último
dia do mês anterior em formato XLS, XLSX ou ODS, contendo a identificação de cada veículo e a
discriminação  dos  procedimentos  de  manutenção  realizados  durante  a  vigência  do  contrato,
indicando-se quilometragem contemporânea à intervenção e data do procedimento;

8.15. Apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação, os documentos e/ou notas fiscais que
comprovem a procedência das peças destinadas à substituição;

8.16.  Zelar  pela  perfeita  execução  dos  serviços  contratados,  devendo  as  falhas  que  porventura
venham  a  ocorrer  serem  sanadas  em  até  02  (dois)  dias  úteis,  a  contar  da  solicitação,  salvo
ocorrência por força maior;

8.17. Garantir por, no mínimo, 06 (seis) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer
primeiro, os serviços e peças utilizados em motor, caixa de velocidade e diferencial;

8.18. Garantir por, no mínimo, 03 (três) meses ou 3.000 km (três mil quilômetros), o que ocorrer
primeiro, os demais serviços e peças;

8.19. Garantir os serviços realizados durante 90 (noventa) dias, mesmo após o término da vigência
do contrato, na hipótese de falha técnica, desde que por culpa exclusiva dos seus técnicos e/ou
prepostos, quando do cumprimento das obrigações;

8.20.  Responder  integralmente  pelos  danos causados à  Administração ou a  terceiros,  por  ação,
omissão,  negligência,  imprudência  ou  imperícia  dos  seus  funcionários,  prepostos  ou  terceiros,
independentemente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL;

8.21. Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, pedágios, taxas, etc.) desde
que  praticada  por  seus  funcionários  e  ocorrerem  quando  o  veículo  estiver  sob  a  sua
responsabilidade;

8.22.  Manter  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  idoneidade  exigidas  na
licitação;

8.23. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas ao contrato;

8.24. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SAPEV no prazo de 2 (dois) dias úteis e
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aceitar a fiscalização dos serviços, permitindo o acesso às suas instalações;

8.25. Comunicar ao gestor do contrato,  por escrito,  qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;

8.26. Cumprir as determinações do Gestor e do Fiscal do contrato, a fim de que os serviços sejam
regularmente prestados;

8.27. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência;

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

8.29. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram, nos
termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93;

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que serão designados
como Gestor e Fiscal;

9.2. Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise da proposta de
manutenção  e  documentação  complementar  apresentadas  pela empresa Contratada, por  meio
escrito, seja impresso ou eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

9.2.1. A autorização impressa será recebida em duas vias pela Contratada, retornando ao
Contratante uma das vias assinada e datada;

9.2.2.  A autorização  por  meio  eletrônico  será  encaminhada  ao  endereço  de  correio
informado pela Contratada quando da apresentação de sua proposta em procedimento
licitatório e será considerada recebida imediatamente;

9.3. Receber o veículo devolvido pela empresa contratada, lavados e aspirados, após a realização
dos serviços;

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

10. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

10.1. A execução dos serviços será acompanhada, pelo gestor designado, bem como fiscalizada e
atestada pelo fiscal  designado pela Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas;

10.2. 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.

11. DO ORÇAMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APLICAÇÃO
E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

11.1. Os serviços executados, bem como a aplicação e/ou fornecimento de peças e acessórios de
reposição, quando solicitados, ficarão sujeitos, obrigatoriamente, à:

11.1.1. apresentação de orçamento prévio para análise e aprovação do CONTRATANTE e
deverá conter a(s) descrição(ões) e preço(s) do(s) serviço(s) a ser (em) realizado(s) e prazo de
execução do(s) mesmo(s) contado da data de entrada do veículo na oficina;

11.1.2. a(s) especificação(ões) e preço(s) da(s) peça(s) e/ou acessório(s) de reposição original
(is), constando nome(s), referência(s), modelo(s), capacidade(s) etc;

11.2.  Na  solicitação  de  orçamento  prévio  pelo  CONTRATANTE,  a  CONTRATADA  deverá
apresentar o mesmo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

11.3. O CONTRATANTE poderá recusar o orçamento prévio e solicitar à CONTRATADA a sua
revisão, e que a execução dos serviços se dê com o que for aprovado.

11.4. Será facultado ao CONTRATANTE, conferir os preços propostos no orçamento prévio, por
meio de pesquisa de mercado,  antes da aprovação do mesmo,  nos  termos dos subitens 7.2.2 e
7.2.2.1.

11.5.  As  peças  e/ou  acessórios  substituídos  pela  CONTRATADA,  deverão  ser  entregues  ao
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CONTRATANTE, no ato do recebimento do veículo devidamente consertado.

12. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

12.1. Será vencedora a Licitante que, atendendo às condições e especificações deste edital, oferecer
o MENOR PREÇO GLOBAL.

12.2.  Apesar  de  o  critério  de  julgamento  do  certame  ser  o  de  Menor  Preço  Global,  para  o
Fornecimento de peças e acessórios necessários à manutenção e conservação de veículos, a licitante
deverá apresentar, na composição de preços, o maior desconto, o que não prejudicará o critério de
julgamento descrito no item 12.1.

12.3. Independentemente do critério de julgamento, os valores contratuais serão: (i) para serviços, o
resultado  da  multiplicação  do  valor  do  homem/hora  consignado  na  proposta  vencedora  pela
quantidade estimada de serviço; (ii) para peças, o valor consignado no 6.2, acima, no elemento
“valor estimado das peças”.

12.4. A Licitante deverá firmar termo de ciência dos subitens 6.3, 7.2 a 7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.2 deste
Termo de  Referência  e  encaminhá-lo  junto  a  sua  proposta  final,  apresentada  em procedimento
licitatório;

12.4.1. Deverá constar do termo de ciência a transcrição literal dos subitens 6.3, 7.2 a 7.2.2.1
e 7.5 a 7.5.2.2 deste Termo de Referência, com vistas a conferir o necessário destaque àquela
sistemática;

12.5. A Licitante deverá apresentar  autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para
desempenho de suas atividades, em respeito à legislação vigente, conforme teor das discussões nos
autos  do PA SEI 0007737-91.2016.6.02.8000, com ênfase no Parecer  n.º150 (evento 0212708),
aplicável ao serviço atual.

12.6. A Licitante deverá comprovar, por meio de Atestado de Capacidade Técnica, a execução de
serviços semelhantes ao objeto licitado, com número de veículos manutenidos igual ou superior a
13 (treze), quantidade equivalente a  aproximadamente  50% (cinquenta por cento) do número de
veículos a serem atendidos no âmbito da contratação pretendida.
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12.7. A Licitante deverá comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado para a contratação no edital licitatório.

13. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1.  A CONTRATADA deverá  recolher  os  veículos  para  conserto  à  sua  oficina  quando  do
recebimento  da  Ordem de  Serviço  do  CONTRATANTE  (via  e-mail ou  documento  impresso),
devendo iniciar imediatamente os serviços que se fizerem necessários, observando na sua execução
o orçamento aprovado pelo CONTRATANTE.

13.2.  A entrega dos  referidos  veículos devidamente consertados e em condições  de uso deverá
ocorrer até o primeiro dia útil subsequente à conclusão dos serviços.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, em até
08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo
Fiscal  do  Contrato,  que  deverá  ser  emitida  mensalmente,  até  o  5º  (quinto)  dia  útil  do  mês
subsequente  ao  da  realização  dos  serviços,  juntamente  com  todas  as  Certidões  Negativas  de
Débitos;

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

14.3. O pagamento  descrito  neste  item deverá  ser  efetuado em parcela  única,  respeitando-se o
descrito no item 15.1.;

14.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

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

14.6. Se a empresa for optante do 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 
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incidam as retenções de que trata a cláusula acima.

15. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

15.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas,
sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

15.1.1. 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;

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

15.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão  de  recusa  em  assiná-lo  ou  de  inexecução  total  ou  parcial  das  obrigações
assumidas;

15.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

15.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o caso,
para  imposição  da  penalidade  pertinente,  o  atraso  superior  a  02  (dois)  dias  do  início  do
cumprimento das obrigações contratuais;

15.3. A Administração,  para  aplicação  das  sanções,  analisará  as  circunstâncias  do  caso  e  as
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

15.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, 
se houver, ou cobradas judicialmente.

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

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

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

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

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

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

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. As  despesas  decorrentes  desta  contratação  correrão  à  conta  dos  recursos  consignados  no
Orçamento Geral da União, para o exercício de  2019, a cargo do TRE-AL, cujos programas de
trabalho  e  elemento  de  despesas  específicas  seguem  descritos  abaixo  e  ainda  constarão  da
respectiva Nota de Empenho:

17.1.1. Programa  de  Trabalho:  Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativa  do
Estado de Alagoas

17.1.2. Elemento de Despesa: 339030 e 339039
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17.1.3. Plano Interno: AOSA MANVEI

17.1.4. PTRES: 84621

17.1.5. Fonte: 0100

18. DO REAJUSTAMENTO

18.1. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado,
alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período,
(i)  a requerimento da contratada, em se tratando do valor unitário atribuído ao homem/hora e caso
se verifique hipótese legal que autorize reajustamento e (ii) no interesse da Administração, para a
manutenção do valor real a ser despendido com peças, acessórios, componentes e materiais.

18.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor. 

18.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto,  as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

18.4.  O  reajuste  terá  como  objetivo  a  recuperação  dos  valores  inicialmente  contratados  da
defasagem provocada pela  inflação,  de  maneira  a  manter  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do
contrato e a capacidade de manutenção da frota da Contratante.

19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

20.1 O Contrato vigorará por 12 meses, contados da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por
mútuo  acordo  entre  as  partes,  mediante  Termo  Aditivo,  comprovada  sua  vantajosidade  para  a
Administração, por iguais e sucessivos períodos, observado o limite de 60 meses.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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20.1. A adjudicação deverá ser global;

20.2. As quantidades de horas/serviços estimadas, constantes no item 6, foram adotadas para efeito
de cálculo do Valor Estimado dos Serviços (Mão-de-obra), podendo haver, quando da execução dos
serviços, variações dos quantitativos expressos neste Termo;

20.3. Os  preços  finais  da  proposta  da  Licitante  servirão  exclusivamente  como  critério  de
julgamento, não devendo afetar o valor do futuro contrato, que será firmado de acordo com o valor
estimado para a contratação;

20.4. A Licitante vencedora deverá fazer uso do sistema de orçamentação AUDATEX, cujos custos
deverão estar inclusos em sua proposta de preços.

20.5. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº8.666/93, com suas
posteriores alterações e legislação correlata.

Maceió/AL, 02 de dezembro de 2019.

Henrique Cirqueira Freire

Assistente III – SAPEV

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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ANEXO I MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

                                                     (Em papel timbrado da licitante) 

1 -  O prazo de validade desta  proposta  é  de no mínimo 60 (sessenta)  dias,  contado a  partir  da data  de sua
apresentação; 

MANUTENÇÃO VEICULAR 

GRUPO 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD  ESTIMADA  DE
SERVIÇO (Hh)

VALOR
UNITÁRIO  DO
SERVIÇO (R$)

VALOR
TOTAL  DOS
SERVIÇOS 
(R$)

1

1
Serviço (mão de
obra). 

Homem/hora 945

2

Material  (peças,
acessórios,
componentes
e/ou materiais). 

% Desconto 

VALOR  ESTIMADO
DAS PEÇAS 

PERCENTUAL
DE  DESCONTO
(%) 

VALOR
TOTAL  DAS
PEÇAS
(R$) 

R$64.650,00

                                                                                       Valor Total da Proposta                                 R$

Declaro  que  nos  preços  estão  inclusas  todas  as  despesas  que  incidem direta  e  indiretamente  sobre  os
serviços prestados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, mão de obra e outras. 

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação
das condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato 

Nome

Endereço

Cidade - UF CEP 

CPF/MF Cargo/Função 

Cart. ldent nº Expedido por

Naturalidade Nacionalidade

                                       (Cidade e UF), ___ de ___________ de 2018. 

                                                               Local e data. 

Identificação e assinatura

                                                               

22

Termo de Referência ajustado 02-12-2019 (0630155)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 49



    

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

ANEXO II

                                         MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

            TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
                           SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
                   COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
        SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

 ORDEM DE SERVIÇO ORDEM DE SERVIÇO

1-IDENTIFICAÇÃO

Ordem de serviço nº: Data de emissão: Contrato:

Contrata: Vigência  do
contrato:

2- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item Serviço/Peça Unidade Quantidade Valor unitário Valor total

                                                      TOTAL

3- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5-DATAS E PRAZOS

Data de entrega: Hora de entrega:

Prazo  para  realização
dos serviços:

6-FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

                                          _________________________________
                                                        Gestor / Fiscal do Contrato
                                                         Matricula TRE-AL
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Anexo III

Listagem de Itens de Troca Estimada

1 ADITIVO DE RADIADOR

2 ALINHAMENTO POR RODA

3 AMORTECEDOR DIANTEIRO

4 AMORTECEDOR DIANTEIRO

5 AMORTECEDOR TRASEIRO

6 AMORTECEDOR TRASEIRO

7 ANEL DE VEDAÇÃO

8 BALANCEAMENTO PARA 04 RODAS

9 BANDEJA BALANÇA DA SUSPENSÃO

10 BARRA ESTABILIZADORA

11 BATERIA 100 AMPERES

12 BATERIA 45 AMPERES

13 BATERIA 90 AMPERES

14 BLOCO DO MOTOR

15 BOMBA D´ÁGUA

16 BRAÇO TENSOR DA BANDEJA

17 BUCHA DA BANDEJA

18 CABEÇOTE

19 CABOS DE VELA

20 CAIXA DE DIREÇÃO

21 CAMBAGEM POR RODA

22 CATALISADOR

23 COIFAS DE HOMOCINÉTICA

24 COMPRESSOR DE CONDICIONADOR DE AR

25 CORREIA DE ALTERNADOR

26 CORREIA DENTADA
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27 CORREIA SINCRONIZADORA

28 COXIM DO MOTOR

29 CUBO DE RODA

30 DISCO DE FREIO DIANTEIRO

31 DISCO DE FREIO TRASEIRO

32 ESCAPAMENTO COMPLETO

33 ESGUICHO DE ÁGUA DO PARA-BRISA

34 EVAPORADOR DE CONDICIONADOR DE AR

35 FAROL DIANTEIRO

36 FILTRO DE AR DO MOTOR

37 FILTRO DE COMBUSTÍVEL

38 FILTRO DE CONDICIONADOR DE AR

39 FILTRO DE ÓLEO

40 FLUIDO DE ARREFECIMENTO

41 FLUIDO DE FREIO

42 GRAXA LUBRIFICANTE

43 JUNTA HOMOCINÉTICA

44 KIT BRAÇADEIRAS E TRAVA

45 KIT DA EMBREAGEM

46 LÂMPADA PARA FARÓIS

47 LÂMPADA PARA LANTERNAS

48 LANTERNA TRASEIRA

49 LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR

50 MANGUEIRA DA BOMBA D´ÁGUA

51 MANGUEIRA DE AR

52 MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL

53 MANGUEIRA DE ÓLEO

54 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR

55 MANGUEIRA DO RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO 
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REFRIGERANTE

56 MOTOR DE PARTIDA

57 ÓLEO DE CÂMBIO

58 ÓLEO DE DIREÇÃO

59 ÓLEO DO MOTOR

60 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA

61 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO

62 PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO

63 PIVÔ DA BANDEJA DE SUSPENSÃO

64 PNEU

65 PONTA DE EIXO DIANTEIRO

66 PONTA DE EIXO TRASEIRO

67 RADIADOR

68 RECARGA CONDICIONADOR DE AR

69 RECARGA DE GÁS DE CONDICIONADOR DE AR

70 RESERVATÓRIO DE ÁGUA

71 RETROVISOR CENTRAL

72 RETROVISOR LATERAL

73 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO

74 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO

75 SAPATA COM LONA DE FREIO

76 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO

77 VÁLVULA DO AR QUENTE

78 VELA DE IGNIÇÃO

79 VIDRO DIANTEIRO

80 VIDRO LATERAL DIANTEIRO

81 VIDRO LATERAL TRASEIRO

82 VIDRO TRASEIRO
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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 dezembro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue TR com ajustes.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção Substituto, em 02/12/2019, às 17:28, 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
0630156 e o código CRC 3CB1C6C2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2019.
Sigam os autos à COMAP/SEIC, para promover

pesquisa preliminar, no sentido de avaliarmos a resposta do
mercado aos termos e condições estipulados no TR de
evento 0630155, devendo constar do pedido de cotação que as
empresas apresentem propostas referentes aos itens listados
no Anexo III do referido documento, considerando preços
unitários para cada caso.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/12/2019, 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
0633347 e o código CRC 68B13F46.

0010231-21.2019.6.02.8000 0633347v1
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E-mail - 0633759

Data de Envio: 
  09/12/2019 16:48:04

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

Para (com cópia oculta):
    wacentroautomotivo@live.com
    delfinogtac@uol.com.br
    del-fino@uol.com.br
    licitacao@neofacilidades.com.br
    vendasmarinhoautocenter@gmail.com
    diretoria@vargamaceio.com.br
    supervisaovendas@vargamaceio.com.br
    marinho.autocenter@hotmail.com
    cvautopecas@hotmail.com
    diautos@uol.com.br
    crsmonteiro@uol.com.br
    aldo04.04@hotmail.com
    dudu_autopecas@hotmail.com
    vendascentro@laserautomotivos.com.br
    vendasfarol@tecpneus.com
    pablopneus@hotmail.com
    maceio@bonopneus.com.br
    welsonbv@yahoo.com.br
    joaquim@primebusiness.com.br
    fiscal@goodcard.com.br
    licitacao@primebeneficios.com.br
    iambrozio@veloxmail.com.br
    pneusok@pneusok.com.br
    atendimentosm@vargamaceio.com.br
    vendas-16@hcpneus.com.br
    ambrozio.auto@hotmail.com
    cristiano@jcrodrigues.net.br
    np3departamentodecontratos@hotmail.com
    irmaodiesel@gmail.com
    ws.servicosecomercio@outlook.com
    ninhoautoeletrica@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Mensagem: 
  PA 0010231-21.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição
e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, para a
frota deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, que a proposta contemple também os valores unitários para os itens listados
no Anexo III (Listagem de itens de Troca Estimada), conforme condições e especificações descritas no
termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
E-mail SEIC 0633759         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 56



Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0630155_TR_2019_MANUTENCAO_DE_VEICULO___PROPOSTA_02_12_2019.pdf
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De: "atendimentosm@vargamaceio.com.br" <atendimentosm@vargamaceio.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 09/12/2019 04:51 PM
Assunto: [seic] RECEBIDO POR ATENDIMENTO STELLA MARIS

RECEBIDO , LOGO MAIS ESTAREI RESPONDENDO 
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De: Irmao Diesel <irmaodiesel@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 09/12/2019 10:08 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

Prezados,

Agradecemos a consulta porém não cotamos, pois nosso raio de atuações é o estado de Sergipe.

Atenciosamente,

Nylson Santos
Analista de Licitações 

--

Francisco & Santana Ltda - Irmão Diesel  
      Honestidade e Bons Serviços
CNPJ: 00.967.314/0001-68
TEL: (79) 3241-7095 / 3241- 4644

irmaodiesel@gmail.com

Em seg., 9 de dez. de 2019 às 16:48, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
PA 0010231-21.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviços continuados de manutenção preventiva e
corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios
originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, para a frota deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, que a proposta contemple também os valores unitários para os itens listados no
Anexo III (Listagem de itens de Troca Estimada), conforme condições e especificações descritas no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712
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E-mail - 0638046

Data de Envio: 
  17/12/2019 17:04:36

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

Para (com cópia oculta):
    wacentroautomotivo@live.com
    delfinogtac@uol.com.br
    del-fino@uol.com.br
    licitacao@neofacilidades.com.br
    vendasmarinhoautocenter@gmail.com
    diretoria@vargamaceio.com.br
    supervisaovendas@vargamaceio.com.br
    marinho.autocenter@hotmail.com
    cvautopecas@hotmail.com
    diautos@uol.com.br
    crsmonteiro@uol.com.br
    aldo04.04@hotmail.com
    dudu_autopecas@hotmail.com
    vendascentro@laserautomotivos.com.br
    vendasfarol@tecpneus.com
    pablopneus@hotmail.com
    maceio@bonopneus.com.br
    welsonbv@yahoo.com.br
    joaquim@primebusiness.com.br
    fiscal@goodcard.com.br
    licitacao@primebeneficios.com.br
    iambrozio@veloxmail.com.br
    pneusok@pneusok.com.br
    atendimentosm@vargamaceio.com.br
    vendas-16@hcpneus.com.br
    ambrozio.auto@hotmail.com
    cristiano@jcrodrigues.net.br
    np3departamentodecontratos@hotmail.com
    irmaodiesel@gmail.com
    ws.servicosecomercio@outlook.com
    ninhoautoeletrica@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para o serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos
pertencentes a este Tribunal.

Na impossibilidade de atender; peço, por gentileza, para informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula G. Silva.

SEIC - TRE/AL 

2122-7712

PA 0010231-21.2019.6.02.8000
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Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição
e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, para a
frota deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, que a proposta contemple também os valores unitários para os itens listados
no Anexo III (Listagem de itens de Troca Estimada), conforme condições e especificações descritas no
termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0630155_TR_2019_MANUTENCAO_DE_VEICULO___PROPOSTA_02_12_2019.pdf
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De: "atendimentosm@vargamaceio.com.br" <atendimentosm@vargamaceio.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 17/12/2019 05:07 PM
Assunto: [seic] RECEBIDO POR ATENDIMENTO STELLA MARIS

RECEBIDO , LOGO MAIS ESTAREI RESPONDENDO 
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De: cristiano@jcrodrigues.net.br
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 17/12/2019 05:10 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

BOa Tarde!

No momento nao estou com possibilidades de atender vossa senhoria, pois
estou abrindo outra oficina no ceara, ai no momento estou muito
aterrefado, mas em outra ocasiao com certeza temos condições de prestar
serviços a vcs.

Grato desde ja.

Peço desculpas,

Att.
Cristiano Rodrigues

Em 2019-12-17 17:04, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
> Prezado Senhor (a),
>
> Boa tarde,
>
> Reiteramos pedido de cotação para o serviços de manutenção preventiva
> e corretiva dos veículos pertencentes a este Tribunal.
>
> Na impossibilidade de atender; peço, por gentileza, para informar por
> e-mail.
>
> Obrigada.
>
> Ana Paula G. Silva.
>
> SEIC - TRE/AL
>
> 2122-7712
>
>
> PA 0010231-21.2019.6.02.8000
>
>
> Prezado Senhor(a),
>
>
> O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviços
> continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos
> automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e
> acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às
> recomendações dos fabricantes, para a frota deste Tribunal.
>
> Solicitamos, por gentileza, que a proposta contemple também os valores
> unitários para os itens listados no Anexo III (Listagem de itens de
> Troca Estimada), conforme condições e especificações descritas no
> termo de referência em anexo.
>
>
> Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.
>
> Atenciosamente.
>
> Ana Paula Gomes Silva
>
> Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL
>
> anasilva@tre-al.jus.br
>
> seic@tre-al.jus.br
>
> Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às
> 13:30 h.
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>
> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377
> - Farol
>
> CEP 57.051-090 - Maceió - AL
>
> CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
>
> Telefones: 82 2122-7711/7712
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E-mail - 0641994

Data de Envio: 
  07/01/2020 17:50:11

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

Para (com cópia oculta):
    wacentroautomotivo@live.com
    delfinogtac@uol.com.br
    del-fino@uol.com.br
    licitacao@neofacilidades.com.br
    vendasmarinhoautocenter@gmail.com
    diretoria@vargamaceio.com.br
    supervisaovendas@vargamaceio.com.br
    marinho.autocenter@hotmail.com
    cvautopecas@hotmail.com
    diautos@uol.com.br
    crsmonteiro@uol.com.br
    aldo04.04@hotmail.com
    dudu_autopecas@hotmail.com
    vendascentro@laserautomotivos.com.br
    vendasfarol@tecpneus.com
    pablopneus@hotmail.com
    maceio@bonopneus.com.br
    welsonbv@yahoo.com.br
    joaquim@primebusiness.com.br
    fiscal@goodcard.com.br
    licitacao@primebeneficios.com.br
    iambrozio@veloxmail.com.br
    pneusok@pneusok.com.br
    atendimentosm@vargamaceio.com.br
    vendas-16@hcpneus.com.br
    ambrozio.auto@hotmail.com
    np3departamentodecontratos@hotmail.com
    ws.servicosecomercio@outlook.com
    ninhoautoeletrica@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para o serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos
pertencentes a este Tribunal.

Na impossibilidade de atender; peço, por gentileza, para informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula G. Silva.

SEIC - TRE/AL 

2122-7712

PA 0010231-21.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

E-mail SEIC 0641994         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 65



O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição
e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, para a
frota deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, que a proposta contemple também os valores unitários para os itens listados
no Anexo III (Listagem de itens de Troca Estimada), conforme condições e especificações descritas no
termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0630155_TR_2019_MANUTENCAO_DE_VEICULO___PROPOSTA_02_12_2019.pdf
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De: "atendimentosm@vargamaceio.com.br" <atendimentosm@vargamaceio.com.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 07/01/2020 06:53 PM
Assunto: [seic] RECEBIDO POR ATENDIMENTO STELLA MARIS

RECEBIDO , LOGO MAIS ESTAREI RESPONDENDO 
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De: Daniela Moraes <daniela.moraes@primebeneficios.com.br>
Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 09/01/2020 01:03 PM
Assunto: RES: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva
veículos.   TRE-AL

Boa tarde,

Desculpe, segue cotação.

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 12:52
Para: Daniela Moraes
Assunto: Re: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preven va e corre va veículos. TRE-AL

Boa tarde Daniela,

O arquivo anexado foi o termo de referência e não a proposta. Você pode reenviar por favor. Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Daniela Moraes <daniela.moraes@primebeneficios.com.br>
To: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Cc: Jardel Boneli <jardel.boneli@primebeneficios.com.br>
Date: Thu, 9 Jan 2020 13:39:20 +0000
Subject: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Bom dia,

Segue cotação conforme solicitação, informamos  que o orçamento é somente válido  para efeito de abertura
de Processo Licitatório, não tendo validade para contratação direta e/ou emergencial.

Att.,

Daniela Moraes

-----Mensagem original-----
De: Jardel Boneli
Enviada em: quarta-feira, 8 de janeiro de 2020 16:57
Para: Daniela Moraes
Assunto: ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada em: terça-feira, 7 de
janeiro de 2020 17:50
Assunto: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para o serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos
pertencentes a este Tribunal.
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Na impossibilidade de atender; peço, por gentileza, para informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula G. Silva.

SEIC - TRE/AL

2122-7712

PA 0010231-21.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviços continuados de manutenção preventiva
e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios
originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, para a frota deste
Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, que a proposta contemple também os valores unitários para os itens listados
no Anexo III (Listagem de itens de Troca Estimada), conforme condições e especificações descritas no
termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexados:

Arquivo: COTAÇÃO -TRE AL -MANUT -
DM.pdf

Tamanho:
257k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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COTAÇÃO 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS 
 

DADOS DA EMPRESA 

Empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

Endereço: Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, Sala 03 – Centro Apoio II, Bairro Alphaville  

Santana do Parnaíba / SP - CEP 06502-160  

Tel. (19) 3518-7000 Ramal 7041 – E-mail: daniela.moraes@primebeneficios.com.br   

CNPJ n° 05.340.639/0001-30   Insc. Estadual nº 623.051.405.115   Inscr. Municipal nº 72270 

Banco do Brasil (001) – Conta Corrente 86151-0 – Ag. 0052-3 (Campinas/SP) 

 
Referência:  Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, 
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos 
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
 

Descrição (%) 

Taxa de administração 2,00% 

 
 

Declaramos: 
 

1- Prazo de Validade da Proposta: 60 dias 
2- Taxa de administração de 2% (dois por cento), incidente sobre o total de gastos.  
3- O preço cotado inclui todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da 

contratação desta licitação, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, equipamentos, encargos 
sociais, trabalhistas – respeitados os pisos salariais da categoria – e quaisquer outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto cotado 

4- Orçamento valido apenas para efeito de abertura de Processo Licitatório, não tem validade para contratação direta e/ou 
emergencial. 

5- Declaramos, outrossim, que por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condição do Edital de 
Pregão Presencial relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
complementares.  

6- O preço unitário de emissão do cartão eletrônico, R$0,00  
7- Dispomos ainda, de atendimento gratuito 24 horas por dia, todos os dias da semana através do 0800- 745 88 77. 

 
Santana do Parnaíba/SP, 9 de janeiro de 2020 

 
___________________________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
DANIELA MORAES DA SILVA 
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "Daniela Moraes" <daniela.moraes@primebeneficios.com.br>
Data: 09/01/2020 02:01 PM
Assunto: Re: RES: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva
veículos. TRE-AL

Daniela,

O termo de referência, elaborado por este Tribunal, solicita que na proposta conste valor de serviço de mão de obra, estimado em 945 horas, e
o valor do percentual de desconto para material (peças, acessórios).

A proposta ao qual você encaminhou estabelece como parâmetro uma taxa de administração. É uma outra estratégia, correto? É possível a
empresa atender ao proposto no termo de referência? Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Daniela Moraes <daniela.moraes@primebeneficios.com.br>
To: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 9 Jan 2020 16:03:56 +0000
Subject: RES: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos.   TRE-AL

Boa tarde,

Desculpe, segue cotação.

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 12:52
Para: Daniela Moraes
Assunto: Re: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preven va e corre va veículos. TRE-AL

Boa tarde Daniela,

O arquivo anexado foi o termo de referência e não a proposta. Você pode reenviar por favor. Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Daniela Moraes <daniela.moraes@primebeneficios.com.br>
To: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Cc: Jardel Boneli <jardel.boneli@primebeneficios.com.br>
Date: Thu, 9 Jan 2020 13:39:20 +0000
Subject: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Bom dia,

Segue cotação conforme solicitação, informamos  que o orçamento é somente válido  para efeito de
abertura de Processo Licitatório, não tendo validade para contratação direta e/ou emergencial.
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Att.,

Daniela Moraes

-----Mensagem original-----
De: Jardel Boneli
Enviada em: quarta-feira, 8 de janeiro de 2020 16:57
Para: Daniela Moraes
Assunto: ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-
AL

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada em: terça-feira, 7 de
janeiro de 2020 17:50
Assunto: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para o serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos
pertencentes a este Tribunal.

Na impossibilidade de atender; peço, por gentileza, para informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula G. Silva.

SEIC - TRE/AL

2122-7712

PA 0010231-21.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e
acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, para a frota
deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, que a proposta contemple também os valores unitários para os itens listados
no Anexo III (Listagem de itens de Troca Estimada), conforme condições e especificações descritas no
termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "Editais" <editais@neofacilidades.com.br>
Data: 09/01/2020 12:47 PM
Assunto: Re: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos.
TRE-AL

Boa tarde,

Estamos na fase de estimativa de preços para definição da melhor estratégia de contratação. Possivelmente será realizada a abertura de
procedimento licitatório. Obrigada.

CNPJ TRE-AL nº: 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Editais <editais@neofacilidades.com.br>
To: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 9 Jan 2020 14:39:21 +0000
Subject: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Olá,

Essa cotação seria para contratação direta , renovação contratual ou abertura de processo licitatório?

Me passe também o CNPJ para elaboração da proposta

Atenciosamente,

Setor de Licitações

Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP
CNPJ: 25.165.749/0001-10 - I.E. 206.447.728.118 - I.M. 4.80842-0
Endereço: Alameda Rio Negro, 503, 18º andar sala 1803 - Alphaville, Barueri/SP
Telefone / e-mail: (11) 3631-7730 (19) 98414-6711 E-mail: editais@neofacilidades.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada em: terça-feira, 7 de
janeiro de 2020 17:50
Assunto: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para o serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos
pertencentes a este Tribunal.

Na impossibilidade de atender; peço, por gentileza, para informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula G. Silva.

SEIC - TRE/AL

2122-7712

PA 0010231-21.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviços continuados de manutenção preventiva
e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios
originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, para a frota deste
Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, que a proposta contemple também os valores unitários para os itens listados
no Anexo III (Listagem de itens de Troca Estimada), conforme condições e especificações descritas no
termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712
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De: Editais <editais@neofacilidades.com.br>
Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
CC: Felipe Veronez <felipe.veronez@neofacilidades.com.br>, Suelen Santos
<suelen.santos@neofacilidades.com.br>, Simone Faria <simone.faria@neofacilidades.com.br>, Contratos
<contratos@neofacilidades.com.br>, Daniele Guissi <daniele.guissi@neofacilidades.com.br>
Data: 09/01/2020 05:06 PM
Assunto: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – AL

Boa tarde

Segue orçamento conforme solicitado.

Nossa cotação é des nada a pesquisa de mercado, e não pode ser u lizada para compra emergencial / contratação direta.

Atenciosamente,

Setor de Licitações

Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI – EPP
CNPJ: 25.165.749/0001-10 - I.E. 206.447.728.118 - I.M. 4.80842-0
Endereço: Alameda Rio Negro, 503, 18º andar sala 1803 – Alphaville, Barueri/SP
Telefone / e-mail: (11) 3631-7730 (19) 98414-6711 E-mail: editais@neofacilidades.com.br

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 12:47
Para: Editais
Assunto: Re: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preven va e corre va veículos. TRE-AL

Boa tarde,

Estamos na fase de estimativa de preços para definição da melhor estratégia de contratação. Possivelmente será realizada a abertura de
procedimento licitatório. Obrigada.

CNPJ TRE-AL nº: 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Editais <editais@neofacilidades.com.br>
To: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 9 Jan 2020 14:39:21 +0000
Subject: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Olá,

Essa cotação seria para contratação direta , renovação contratual ou abertura de processo licitatório?

Me passe também o CNPJ para elaboração da proposta

Atenciosamente,

Setor de Licitações

Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP
CNPJ: 25.165.749/0001-10 - I.E. 206.447.728.118 - I.M. 4.80842-0
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Endereço: Alameda Rio Negro, 503, 18º andar sala 1803 - Alphaville, Barueri/SP
Telefone / e-mail: (11) 3631-7730 (19) 98414-6711 E-mail: editais@neofacilidades.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada em: terça-feira, 7 de
janeiro de 2020 17:50
Assunto: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para o serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos
pertencentes a este Tribunal.

Na impossibilidade de atender; peço, por gentileza, para informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula G. Silva.

SEIC - TRE/AL

2122-7712

PA 0010231-21.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviços continuados de manutenção preventiva
e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios
originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, para a frota deste
Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, que a proposta contemple também os valores unitários para os itens listados
no Anexo III (Listagem de itens de Troca Estimada), conforme condições e especificações descritas no
termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexados:

Arquivo: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS – AL.pdf

Tamanho:
508k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Alameda Rio Negro, nº 503 18º andar sala 1803 – Alphaville   Barueri/SP    Cep: 06454-000 
(11) 3631-7730        CNPJ: 25.165.749/0001-10   I.E. 206.447.728.118   I.M. 4.80842-0 

À  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – AL 

 
Prezados, 
 
À Empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI-ME, com Sede Alameda Rio 
Negro, nº 503 18º andar sala 1803, Alphaville Industrial – Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 
25.165.749/0001-10, por intermédio de seu representante legal o Sr. Felipe Veronez de Sousa, portador(a) 
da RG n.º 15.294.963 SP-MG e do CPF n.º 080.281.806-47, atendendo à solicitação, estamos apresentando 
orçamento referente ao objeto abaixo: 
 
OBJETO: Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos 
automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou 
similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
nas condições e especificações descritas neste Termo de Referência. 
 

 

Declaramos que o valor total da proposta acima indicada, para fins de orçamento, contém todos os custos, 
taxas, fretes e impostos incidentes. 

Nossa cotação é destinada a pesquisa de mercado, e não pode ser utilizada para compra emergencial 
/ contratação direta. 
 

Barueri, 09 de Janeiro de 2020. 

 

 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 3,00% (três por cento) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "Editais" <editais@neofacilidades.com.br>
Data: 09/01/2020 05:32 PM
Assunto: Re: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – AL

Boa tarde Felipe,

O termo de referência, elaborado por este Tribunal, solicita que na proposta conste valor de serviço de mão de obra, estimado em 945 horas, e
o valor do percentual de desconto para material (peças, acessórios).

A proposta ao qual você encaminhou estabelece como parâmetro uma taxa de administração. É uma outra estratégia, correto? É possível a
empresa atender ao proposto no termo de referência? Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Editais <editais@neofacilidades.com.br>
To: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Cc: Felipe Veronez <felipe.veronez@neofacilidades.com.br>, Suelen Santos <suelen.santos@neofacilidades.com.br>, Simone Faria
<simone.faria@neofacilidades.com.br>, Contratos <contratos@neofacilidades.com.br>, Daniele Guissi
<daniele.guissi@neofacilidades.com.br>
Date: Thu, 9 Jan 2020 20:06:11 +0000
Subject: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – AL

Boa tarde

Segue orçamento conforme solicitado.

Nossa cotação é des nada a pesquisa de mercado, e não pode ser u lizada para compra emergencial / contratação direta.

Atenciosamente,

Setor de Licitações

Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI – EPP
CNPJ: 25.165.749/0001-10 - I.E. 206.447.728.118 - I.M. 4.80842-0
Endereço: Alameda Rio Negro, 503, 18º andar sala 1803 – Alphaville, Barueri/SP
Telefone / e-mail: (11) 3631-7730 (19) 98414-6711 E-mail: editais@neofacilidades.com.br

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 12:47
Para: Editais
Assunto: Re: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preven va e corre va veículos. TRE-AL

Boa tarde,

Estamos na fase de estimativa de preços para definição da melhor estratégia de contratação. Possivelmente será realizada a abertura de
procedimento licitatório. Obrigada.

CNPJ TRE-AL nº: 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
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Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Editais <editais@neofacilidades.com.br>
To: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 9 Jan 2020 14:39:21 +0000
Subject: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Olá,

Essa cotação seria para contratação direta , renovação contratual ou abertura de processo licitatório?

Me passe também o CNPJ para elaboração da proposta

Atenciosamente,

Setor de Licitações

Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP
CNPJ: 25.165.749/0001-10 - I.E. 206.447.728.118 - I.M. 4.80842-0
Endereço: Alameda Rio Negro, 503, 18º andar sala 1803 - Alphaville, Barueri/SP
Telefone / e-mail: (11) 3631-7730 (19) 98414-6711 E-mail: editais@neofacilidades.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada em: terça-feira, 7 de
janeiro de 2020 17:50
Assunto: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para o serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos
pertencentes a este Tribunal.

Na impossibilidade de atender; peço, por gentileza, para informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula G. Silva.

SEIC - TRE/AL

2122-7712

PA 0010231-21.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e
acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, para a frota
deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, que a proposta contemple também os valores unitários para os itens listados
no Anexo III (Listagem de itens de Troca Estimada), conforme condições e especificações descritas no
termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL
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anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712
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De: Editais <editais@neofacilidades.com.br>
Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 09/01/2020 05:43 PM
Assunto: RES: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – AL

Boa tarde,

Não trabalhamos com valores, apenas com a taxa de administração, o valor para es ma va você deverá ter através de orçamentos dos anos
anteriores e pesquisa de mercado

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 17:33
Para: Editais
Assunto: Re: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – AL

Boa tarde Felipe,

O termo de referência, elaborado por este Tribunal, solicita que na proposta conste valor de serviço de mão de obra, estimado em 945 horas, e
o valor do percentual de desconto para material (peças, acessórios).

A proposta ao qual você encaminhou estabelece como parâmetro uma taxa de administração. É uma outra estratégia, correto? É possível a
empresa atender ao proposto no termo de referência? Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Editais <editais@neofacilidades.com.br>
To: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Cc: Felipe Veronez <felipe.veronez@neofacilidades.com.br>, Suelen Santos <suelen.santos@neofacilidades.com.br>, Simone Faria
<simone.faria@neofacilidades.com.br>, Contratos <contratos@neofacilidades.com.br>, Daniele Guissi
<daniele.guissi@neofacilidades.com.br>
Date: Thu, 9 Jan 2020 20:06:11 +0000
Subject: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – AL

Boa tarde

Segue orçamento conforme solicitado.

Nossa cotação é des nada a pesquisa de mercado, e não pode ser u lizada para compra emergencial / contratação direta.

Atenciosamente,

Setor de Licitações

Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI – EPP
CNPJ: 25.165.749/0001-10 - I.E. 206.447.728.118 - I.M. 4.80842-0
Endereço: Alameda Rio Negro, 503, 18º andar sala 1803 – Alphaville, Barueri/SP
Telefone / e-mail: (11) 3631-7730 (19) 98414-6711 E-mail: editais@neofacilidades.com.br

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 12:47
Para: Editais
Assunto: Re: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preven va e corre va veículos. TRE-AL

Boa tarde,
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Estamos na fase de estimativa de preços para definição da melhor estratégia de contratação. Possivelmente será realizada a abertura de
procedimento licitatório. Obrigada.

CNPJ TRE-AL nº: 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Editais <editais@neofacilidades.com.br>
To: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 9 Jan 2020 14:39:21 +0000
Subject: [seic] ENC: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Olá,

Essa cotação seria para contratação direta , renovação contratual ou abertura de processo licitatório?

Me passe também o CNPJ para elaboração da proposta

Atenciosamente,

Setor de Licitações

Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP
CNPJ: 25.165.749/0001-10 - I.E. 206.447.728.118 - I.M. 4.80842-0
Endereço: Alameda Rio Negro, 503, 18º andar sala 1803 - Alphaville, Barueri/SP
Telefone / e-mail: (11) 3631-7730 (19) 98414-6711 E-mail: editais@neofacilidades.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada em: terça-feira, 7 de
janeiro de 2020 17:50
Assunto: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para o serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos
pertencentes a este Tribunal.

Na impossibilidade de atender; peço, por gentileza, para informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula G. Silva.

SEIC - TRE/AL

2122-7712

PA 0010231-21.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e
acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, para a frota
deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, que a proposta contemple também os valores unitários para os itens listados
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no Anexo III (Listagem de itens de Troca Estimada), conforme condições e especificações descritas no
termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712
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De: "W. A. CENTRO AUTOMOTIVO KID DIESEL" <wacentroautomotivo@live.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 09/01/2020 06:10 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Boa tarde,
Segue em anexo proposta de preços, para cotação de manutenção de veículos.

A ,
SOARES
W. A. CENTRO AUTOMOTIVO
3353-7205
CNPJ.: 13.033.795/0

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 7 de janeiro de 2020 18:50
Assunto: Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preven va e corre va veículos. TRE-AL

Prezado Senhor (a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação para o serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos
pertencentes a este Tribunal.

Na impossibilidade de atender; peço, por gentileza, para informar por e-mail.

Obrigada.

Ana Paula G. Silva.

SEIC - TRE/AL

2122-7712

PA 0010231-21.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de
reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, para a frota deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, que a proposta contemple também os valores unitários para os itens
listados no Anexo III (Listagem de itens de Troca Estimada), conforme condições e especificações
descritas no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712
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Anexados:

Arquivo: PROPOSTA DE PREÇOS
TRE.pdf

Tamanho:
653k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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W. A. Centro Automotivo Ltda Epp
Av. Durval de Góes Monteiro, 3573-A
Tabuleiro dos Martins - Maceió / AL
CNPJ. : 1 3.033.795/0001 -86

B§§CH
§ervice

A empresa W. A. CENTRO AUTCivlCITlVC I-TDA EPP, sediada na Av. Durval de Góes

Monteiro,3573-A, no bairro do Tabuleiro dos Martins, Maceió-AL, inscrita no CNFi sob
o ns. 13.033.795/0001-86, vem apresentar suã pr'ÕBosta de preços, pãra manutenção
de veículos com ãplicação de peças e acessórios nos veícuios que compõem a frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Validade desta prspôsta: 90 inoventa) dias
Garantia das peças e serviços: 90 (noventai dias
Dados Bancái-ios: Bancc: Caixa Econômica, Agência 4808 - Operação C03, conta
corrente ns.028-9.

Declaramos:

Que estamos de acordo com os termos do presente Projeto Básico, bem como que
tümamos conhecimento ele todas as informações e as eondições locais para o

cumprimento das obrigações assumidas.

í\/t^^^;Á 
^ 

I 
^â 

,J^ ;^^^:-^ l^ 1^a^

rÍ"-
,.-j,,

i:l

@;cxWW,
,H f$ ffi.&"ff
#sfo .arrrçwrmafu

; 1 3. 033. 795i0001 -86 
---:ll

Y1, À CÊNTRO AUTOÍV|OTIVO LTS,S EPP

Av- Durvâl de Góes ftlbnteiro, 35êA
Tabulêiro dos [\4artins

I t.{aceió - AL I

,

çEP.:57.861-0§0

Fone: (82) 3353-7205 - E-mail.: wacentroautomotivo@live.com

íTEr{ 1 - MAítiurENcÃo vEtcuLÂR

Subitêm DeseriÇão Unidade Qtd. Estimada de servicos { Hr} Totais R§

Homemlhora A

L13.4Çfr,çA

Centc e treze mil. e

quatrocentos reais

f.i Rs 129ü0

Cento e viate íeâis

L-2 MatÊriâl {peças, acessórios,

componentes e/ ou malerial
% Desconto

9,W.
Nove pôrcentô

Va!*re_s-timade das peças {R$}

Rs 64.650,00

Sessenta e quatÍo mil,
seiscestôs e ijnguenta reais

ó

n$ sa.ear,iô
Cjnquenta e oito mil, oitoc€nto:
e lrintae urn íeai:g cinqugnig

centavos.

lV2.23L,59

r::___:::::-_l

servifo I iinao ae obra) mecânica
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 119 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da contratação de empresa para prestação do
serviço de manutenção preventiva e corretiva nos veículos
automotores pertencentes a este Tribunal, com fornecimento de
peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que
atendam às recomendações dos fabricantes, de acordo com as
especificações descritas no termo de referência 0630155.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
pesquisa preliminar, visando avaliar a resposta do mercado;
salientando que deveria constar, no pedido de cotação, preços
unitários para a lista de itens estimados para troca, Anexo III do T.R,
ver despacho GSAD 0633347.
 
3- Recebemos propostas das empresas Prime Consultoria (0642850)
e Neo Consultoria (0642909) com percentuais de 2% (dois por cento)
e 3% (três por cento) respectivamente. Ambas utilizam como
metodologia, para a prestação do serviço, taxa de administração. A
empresa local W.A Centro Automotivo Ltda encaminhou proposta, de
acordo termo de referência, com valor da hora estimada em R$
120,00 (cento e vinte reais) para o serviço de mão de obra e
percentual de 9% (nove por cento) de desconto para material (peças,
acessórios), totalizando R$ 172.231,50 (cento e setenta e dois mil
duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) evento 0642975.
Nenhuma das empresas encaminhou preço para a listagem de 82
(oitenta e dois) itens estimados para troca.
 
À consideração superior.
 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 13/01/2020, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 13/01/2020, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0643791 e o código CRC 6BFE87B5.

0010231-21.2019.6.02.8000 0643791v21
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de janeiro de 2020.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Diante  do contido na Informação 119, 0643791,

oriunda da SEIC, encaminho os presentes autos para análise e
deliberação de Vossa Senhoria.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/01/2020, às 11:14, 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
0643977 e o código CRC 98A0ACC5.

0010231-21.2019.6.02.8000 0643977v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2020.
Em face da Informação nº 119, da SEIC (0643791),

solicito à SAPEV/COSEG, com a máxima urgência, reavaliar as
especificações indicadas no termo de referência, servindo-se
dos modelos adotados pelos demais órgãos da Administração
Pública Federal que atuam neste Estado, posto que retratam,
em tese, referenciais funcionais.

Na hipótese de se manter o formato indicado,
solicito revisar o anexo para o rol exemplificativo de serviços
citados no Acórdão TCU nº 1077/2019 - Plenário, a saber:
"troca de óleo, filtros, geometria, kit de relação, velas,
baterias, correia dentada (...)", podendo ser acrescentado
outros de maior demanda: discos e pastilhas de freio,
funilaria, higienização de ar-condicionado etc.

Deve-se ter em conta que tramita procedimento
para aquisição de licença de software de orçamentação de
intervenções preventivas e corretivas em veículos, que
complementará a presente contratação, no senido de reforçar
os controles internos na aferição dos preços praticados
durante a contratação dos serviços de manutenção.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/01/2020, às 19:37, 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
0645541 e o código CRC A0FCFBB7.

0010231-21.2019.6.02.8000 0645541v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2020.
Em aditamento ao Despacho GSAD 0645541, sugiro

à Unidade Gestora guiar-se, sem prejuízo de outros, por
modelos de enumeração de serviços e peças a exemplo do
Edital do Pregão Estrônico nº 0127/2013, realizado pelo DNIT
em 2013 (acessível no
link:  http://www1.dnit.gov.br/anexo/Edital/Edital_edital0127_13-
19_0.doc.) e a possibilidade de gradação dos serviços a
exemplo do critério utilizado pela Prefeitura de Ilhota, em
Santa Catarina
(link:  https://static.fecam.net.br/uploads/474/arquivos/743571_Edital_PRG_011___2016_MULTIENTIDADES___Registro_de_Preco___Oficina_Mecanica.pdf.).

No primeiro caso, o DNIT relacionou os seguintes
itens: a) Peças; b) Óleos e Lubrificantes; c) Mão de obra xx
horas/homem (mecânica/elétrica geral); d) Mão de obra xx
horas/homem (funilaria e pintura geral); e) Remendo de Pneu
ou substituição de pneu; e) Alinhamento
e Balanceamento (incluindo veículos passeio e camionetes).

Já a Prefeitura de Ilhota graduou os serviços de
acordo com o tipo de veículo objeto de manutenção (vans,
ônibus, caminhões etc.): mão de obra especializada em
funilaria, pintura, elétrica e mecânica em geral,
geometria/alinhamento, balanceamento e cambagem.

Quanto ao parâmetro de preços, para efeito do
desconto, incluir cláusula com a previsão de tempo de
resposta para consulta ao mercado, posto que, a prática tem
demonstrado o desinteresse das empresas consultadas em
atender esse tipo de demanda. De todo modo, deve-se ter em
conta a previsão de uso de software de orçamentação como
elemento de consulta.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/01/2020, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0647723 e o código CRC 8CF2E6BF.

0010231-21.2019.6.02.8000 0647723v1
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS 
Processo Nº. 1959/2019 

 

ANEXO - I 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 

19ª REGIÃO 
 

 
1. DO OBJETO 

 1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 

abrangendo dentre outros: Mecânica em Geral, Arrefecimento, Refrigeração, Revisão Elétrica e Eletrônica, 

Lanternagem e Pintura, Alinhamento e Balanceamento em Geral, Borracharia, Acessórios, Lubrificação, 

Troca de Óleo Lubrificante, Fluido para Freio Hidráulico, Aditivo para Radiador, Filtro de Ar, Filtro de Óleo; 

dos veículos automotores oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A contratação de empresa especializada em manutenção da frota deste Tribunal visa garantir as manutenções 

preventivas e corretivas necessárias para o perfeito funcionamento dos veículos, de modo a atender as 

demandas administrativas e jurisdicionais com segurança e bem-estar.  

 

3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

3.1. O escopo desta contratação abrange a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da 

frota deste Regional, que atualmente, é composta por 22 (vinte e dois) veículos ativos, conforme relação 

abaixo: 

ITEM 
 MARCA/ MODELO  QUANTIDADE 

ANO 
MODELO 

CÓDIGO 
FIPE 

1 FORD/ FUSION SEL 2.5 16V 3 2010 33359 
2 HONDA/CIVIC SEDAN LXS 1.8 16V FLEX 1 2011 140481 
3 HONDA/ CIVIC SEDAN LXS 1.8 16V FLEX 7 2012 140481 
4 TOYOTA/ COROLLA XEI 1.8 16V FLEX 1 2006 20613 
5 FIAT/ DUCATO MINIBUS 2.3 T ALTO ME 1 2013 12866 
6 VW - VOLKSWAGEM/SPACEFOX TREND 1.6 

TOTAL FLEX 3 2014 52515 
7 FORD/CARGO 816 E TB 1 2014 5041341 
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8 MITSUBISHI/L-200 TRITON GL CD DIESEL 
MEC. 1 2016 221686 

9 RENAULT/FLUENCE SED. DYN. PLUS 2.0 16V 1 2018 252255 
10 RENAUL/DUSTER OROCH DYNA. 2.0 HI-FLEX 1 2018 252409 
11 PEUGEOT/2008 ALLURE 1.6 FLEX 16V 4P 1 2018 242110 
12 GM - CHEVROLET/S 10 PICK-UP LT 2.8 CD 

TDI 1 2013 43923 

Observações: 

3.2. Os veículos registrados nos quadros acima refletem a situação atual da frota deste Regional, a qual 

poderá ser alterada durante o período de execução contratual a qualquer tempo por simples apostilamento, 

sem necessidade de aditivo ao contrato, pois a alteração da composição da frota não caracteriza, por si só, o 

acréscimo ou supressão dos quantitativos contratados, afinal as métricas contratadas se baseiam no 

quantitativo estimado de horas de serviços e valor estimado para aquisição de peças, não havendo uma 

relação direta com a quantidade de veículos. 

 

3.3. Os serviços de manutenção e conservação dos veículos da CONTRATANTE, inseridos no escopo da 

presente contratação se dará mediante realização de reparação automotiva, revisões preventivas e corretivas, 

incluindo: 

3.3.1 Manutenção Preventiva – compreende todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas 

reparadoras ou concessionárias de automóveis, obedecendo-se às recomendações do fabricante do 

veículo e/ou as recomendações da CONTRATANTE, dentre os quais exemplificam-se: 

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

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

c) Lubrificação de veículos; 

d) Lavagem simples e completa; 

e) Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação; 

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

g) Substituição de itens do motor; 

h) Limpeza de motor e bicos injetores; 

i) Regulagens de bombas e bicos injetores; 

j) Outros serviços constantes no manual do proprietário dos veículos e/ou equipamentos ou por 

orientação da CONTRATANTE; 

k) Outros serviços e peças não citados neste Termo de Referência, no Edital de licitação ou no 

manual do proprietário dos veículos e/ou equipamentos.  

l) A CONTRATANTE poderá realizar pesquisa de mercado quando da avaliação do orçamento de 

serviços e peças necessários ao bom funcionamento da frota, não citados neste Termo de 

Referência, no Edital de licitação ou no manual do proprietário dos veículos e/ou equipamentos. 

 

3.3.2 Manutenção Corretiva ou Pesada – compreende todos os serviços executáveis em oficinas 
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mecânicas reparadoras ou concessionárias de automóveis, que venham a ocorrer fora dos períodos 

estabelecidos para execução das manutenções preventivas, para correções de defeitos aleatórios 

resultantes de desgaste e/ou deficiências de operação, manutenção e fabricação, garantindo a 

operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e materiais, dentre os quais se 

exemplificam: 

a) Serviços de retífica de motor; 

b) Montagem e desmontagem de jogo de embreagens; 

c) Serviços de instalação elétrica; 

d) Serviços no sistema de injeção eletrônica; 

e) Capotaria; 

f) Tapeçaria; 

g) Funilaria e pintura; 

h) Serviços no sistema de arrefecimento; 

i) Serviços no sistema de ar condicionado; 

j) Mecânica em geral, com fornecimento de peças, equipamentos e acessórios originais genuínos 

ou similares. 

 

3.3.3 Revisões periódicas, conforme manual do fabricante, atendendo todas as exigências legais para 

manter a garantia de fábrica, realizadas em Concessionárias, conforme marca dos veículos, em período 

de garantia e/ou quando da aquisição de novos veículos; 

 

3.3.4 Troca de óleo e lubrificantes e outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou 

equipamentos ou por orientação da CONTRATANTE; 

 

3.3.5 A CONTRATADA deverá atender prontamente todos os chamados que venha a receber do fiscal 

do contrato ou substituto legal, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, contados do registro da solicitação 

dos serviços, quando da ocorrência de panes (na capital) nos veículos que compõem a frota deste 

Regional, excetuando-se as revisões de caráter preventivo, que obedecerá à escala de periodicidade a 

ser definida entre as partes; 

 

3.3.6. Todo material necessário à manutenção preventiva e corretiva deverá ser fornecido pela 

CONTRATADA, que, face às obrigações assumidas, deverá dispor de todas as ferramentas, 

equipamentos, instalações, etc., adequados ao tipo de serviço a ser realizado. 

 

3.3.7 Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua 

custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças substituídas 

ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo 

CONTRATANTE, decorrente de culpa da CONTRATADA, inclusive por emprego de mão de obra, 
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acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para 

justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos pelo 

CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo 

de garantia; 

 

3.3.8. Utilizar peças genuínas e/ou originais, materiais e acessórios originais, desde que atendidas às 

recomendações do fabricante do veículo, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens 

recondicionados, salvo nos casos excepcionais mediante autorização escrita da CONTRATANTE e 

justificativa da CONTRATADA, do motivo da utilização da peça sem ser original; 

 

3.3.9. Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, registrado, uniformizado; 

 

3.3.10 O processamento dos serviços será iniciado com a apresentação das Ordens de Serviço, com 

relato dos serviços a serem executados e/ou sintomas apresentados e demais características do veículo 

pertencentes à frota deste Poder; 

 

3.3.11. Após o recebimento das Ordens de Serviço a CONTRATADA deverá elaborar orçamento dos 

serviços, peças, componentes e materiais utilizando-se a ferramenta denominada AUDATEX. 

 

3.3.12 A apuração dos serviços deverá ser efetivada por meio da aplicação da tabela de tempo padrão 

da AUDATEX (tabela tempária) e seu custo será apurado com base no tempo estabelecido na tabela em 

referência, aplicando-se os preços por homem hora contratados; 

 

3.3.13 A apuração dos custos das peças dar-se-á por meio de identificação dos preços constantes na 

tabela AUDATEX, deduzidos os descontos consignados em contrato. 

 

3.3.14. Os orçamentos serão auditados pela CONTRATANTE e após análise e aprovação a execução 

dos serviços serão autorizadas;  

 

 3.3.14.1 A contratada deverá fornecer e/ou disponibilizar sem ônus para o CONTRATANTE, as tabelas 

ou sistema informatizado AUDATEX para facilitar o processo de conferência dos orçamentos. 

 

3.3.15 A execução dos serviços somente ocorrer após a aprovação da CONTRATANTE; 

 

3.3.16 A CONTRATADA deverá, após a manutenção, encaminhar ao fiscal do contrato ou substituto legal, 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, relatório de Assistência Técnica, com todas as falhas do 

veículo, contendo termos de abertura e encerramento do serviço, onde deverão ser anotados os dados 

relevantes, discriminando todos os itens revisados, consertados e substituídos, incluindo no relatório o 
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início do atendimento do veículo que apresentou defeito, e ainda, os diagnósticos técnicos referentes aos 

problemas que ocasionaram tais defeitos; 

 

3.3.17 A CONTRATADA deverá observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção contra 

incêndios, e recomendações das leis vigentes; 

 

3.3.18. Os serviços somente poderão ser executados por profissionais qualificados em condições e 

instalações técnicas adequadas, objetivando a realização dos serviços com eficiência e qualidade 

desejadas e com garantia; 

 

3.3.19 Execução dos serviços de manutenção no prazo não superior a 10 (dez) dias úteis para os casos 

de retífica de motor e 03 (três) dias úteis para os demais serviços, contados a partir da autorização da 

realização do serviço e substituição de peças, mediante aprovação total ou parcial do orçamento 

apresentado. Após a execução do serviço, o veículo deverá ser entregue limpo interna e externamente 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

3.3.20 O prazo a que se refere o subitem acima poderá ser prorrogado mediante solicitação 

fundamentada, a qual deverá ser encaminhada à CONTRATANTE antes do vencimento do prazo inicial, 

cabendo ao fiscal do contrato ou substituto legal manifestar-se no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 

quanto à prorrogação ou não do prazo. 

 

3.3.20.1 A CONTRATADA poderá subcontratar os seguintes serviços: funilaria, tapeçaria, borracharia, 

elétrica, retífica de motor, balanceamento, geometria, transporte de veículos, desde que atendidas às 

demais exigências deste instrumento, permanecendo inteiramente responsável pela segurança e 

integridade física do bem contra danos materiais, furto, roubo, incêndio, intempéries da natureza de 

qualquer espécie, independente da inexistência de culpa ou dolo, que venha a atingir o patrimônio do 

CONTRATANTE de forma parcial ou total, não transferindo a responsabilidade à subcontratada; 

 

3.3.21. Em havendo subcontratação, a empresa deverá representar previamente documento relacionando 

os nomes das subcontratadas, n°. do CNPJ, endereço completo, nome do responsável e respectivas 

declarações de que e quais os serviços que prestará nos veículos do Tribunal Regional do Trabalho da 

19ª Região ao fiscal do contrato ou substituto legal, que aprovará ou não a sua subcontratação, a qual 

será feita a mando e responsabilidade direta e exclusiva da subcontratante, sem qualquer tipo de vínculo 

negocial com o CONTRATANTE; 

 

3.3.22 A CONTRATADA deverá apresentar e entregar ao CONTRATANTE todas as peças, materiais e 

acessórios que forem substituídos por ocasião dos reparos realizados. 
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4. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. O valor estimado para a manutenção da frota está disponível na tabela abaixo: 

ITEM 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO 

PRODUTO 

Q                  

T                   

D                   

E 

UNIDADE 

PREÇO MÉDIO (R$) 

CÓDIGO 

FIPE 
UNITÁRIO VALOR 

1 
FUSION SEL 2.5 16V (2010) 

3 UNIDADE 
33359 

3.266,67 9.800,01 

2 
CIVIC SEDAN LXS 1.8 16V FLEX (2011) 

8 UNIDADE 
140481 

3.266,67 26.133,67 

3 
COROLLA XEI 1.8 16V FLEX (2006) 

1 UNIDADE 
20613 

3.266,67 3.266,67 

4 
DUCATO MINIBUS 2.3 T ALTO ME (2013) 

1 UNIDADE 
12866 

3.733,33 3.733,33 

5 SPACEFOX TREND 1.6 TOTAL FLEX 
(2014) 

3 UNIDADE 
52515 

3.100,00 9.300,00 

6 
CARGO 816 E TB (2014) 

1 UNIDADE 
5041341 

3.850,00 3.850,00 

7 
L-200 TRITON GL CD DIESEL MEC. (2016) 

1 UNIDADE 
221686 

3.733,33 3.733,33 

8 
FLUENCE SED. DYN. PLUS 2.0 16V (2018) 

1 UNIDADE 
252255 

3.266,67 3.266,67 

9 
DUSTER OROCH DYNA. 2.0 HI-FLEX 
(2018) 

1 UNIDADE 
252409 

3.600,00 3.600,00 

10 
2008 ALLURE 1.6 FLEX 16V 4P (2018) 

1 UNIDADE 
242110 

3.266,67 3.266,66 

11 
S 10 PICK-UP LT 2.8 CD TDI (2013) 

1 UNIDADE 
43923 

4.750,00 4.750,00 

 
 TOTAL GERAL 74.700,04 

 

5. ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 

 

5.1 O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de serviços comuns, de que tratam a Lei nº. 10.520/02 

e o Decreto nº. 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, 

usualmente encontradas no mercado. 

 

5.2 A contratação fundamenta-se ainda nos seguintes normativos: 

● Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento 

diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

● Lei nº. 8.078/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor; e Lei nº. 9.784/1999, que regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, ambas subsidiariamente. 
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● Lei 8.666, de 21/06/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; Lei nº. 10.520 

de 17/07/2002. 

● Lei 10.520 de 17/07/2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada 

pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

● Decreto nº. 5.450, de 31/05/2005, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de 

bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

● Decreto nº. 8.538, de 06/10/2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de 

bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Federal. 

● Ato TRT 19ª nº. 206/98, que regulamenta a consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, instituído pela Instrução Normativa nº. 05, de 21/07/95 e atualizado pela 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 2010. 

● Ato TRT 19ª nº. 71/2017, que estabelece procedimentos internos para a tramitação dos processos 

administrativos referentes a licitações e contratos administrativos deste Regional. 

6. DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 

 

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

6.1.1 Habilitação Jurídica: 

6.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresário individual; 

6.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de 

eleição de seus administradores;  

6.1.1.2.1 A comprovação do Ato Constitutivo em vigor poderá ser feita mediante apresentação do 

Contrato Social ou o Estatuto acompanhado de todas as alterações posteriores, se houver, ou 

pelo Contrato Consolidado contemplando as alterações posteriores, se houver; 

6.1.1.3 Ato constitutivo/contrato social, no caso de sociedades simples, acompanhado de prova de 

diretoria em exercício; 

6.1.1.3.1 Certidão expedida por Órgão de Registro Público comprovando inscrição do ato 

constitutivo, em caso de sociedades simples; 

6.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

6.1.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
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6.1.2.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional expedida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. 

6.1.2.4 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 

apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF). ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa. 

6.1.2.5 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento ao disposto na Lei 12.440/2011. 

6.1.3 – Qualificação Técnica: 

 

6.1.3.1 - Apresentar, no mínimo, 1(um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

 

6.1.3.2. Entender-se-á como compatível com o objeto pretendido o atestado que comprove a 

execução de serviços de manutenção de veículos com fornecimento de peças e acessórios, 

envolvendo, no mínimo, 10 veículos automotores. 

 

6.1.3.2.1. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, 

pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 

inferior. 

6.1.3.2.2 A licitante deve disponibilizar, quando solicitado, todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, fornecendo, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 

prestados os serviços 

 

6.1.4 Documentação Complementar:  

 

6.1.4.1 Declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 

32 da Lei nº. 8666/93, e de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93. 

 

6.1.4.2 Declaração de que não emprega e não empregará cônjuges, companheiros ou parentes em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de membros, Juizes e servidores ocupantes 

de cargos de direção e assessoramento vinculados ao TRT 19ª Região, na forma da resolução do 

Conselho Nacional da Justiça nº. 09/2005. 

 

6.1.5 Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão nº. 

1.793/2011-Plenário, como condição habilitatória serão realizadas as seguintes consultas: 
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6.1.5.1 aos registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas/CGU (Portal da Transparência – www.transparencia.gov.br); 

 

6.1.5.2 aos registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional 

de Condenações Cíveis Por Ato de Improbidade Administrativa (Portal do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ – www.cnj.jus.br). 

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

 

7. DAS PROPOSTAS 

 

7.1 A proposta deverá conter: 

7.1.1 Preço GLOBAL anual, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, 

informando os preços unitários para cada tipo de veículo; 

7.1.2 Declaração de que os preços contidos na proposta já incluem todos os tributos, fretes, encargos 

sociais, etc; 

7.1.3 Identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência à 

licitação, número de telefone, endereço, dados bancários, número de fax e indicação de endereço 

eletrônico (e-mail);  

7.1.4 Validade da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública 

estabelecida no Edital. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 

contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, sem prejuízo da eventual 

possibilidade de prorrogação do prazo de validade. 

7.1.5 Descrição do item com valor estimativo dos serviços de manutenção (parcela fixa), valor 

total (valor referencial) por categoria de veículos, destacando o valor da mão-de-obra por hora 

trabalhada, percentual de desconto sobre peças genuínas e acessórios genuínos, com todos valores 

em algarismos e moeda corrente, neles incluídas todas as despesas e todos os demais custos 

necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme quadro abaixo: 

  

 
 

VALOR ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  

 
 

Item 

 
 

Descrição 

 

 
Valor Total 

(Parcela fixa) 
R$ 

 
 
 

1 

VALOR ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DURANTE O PERÍODO 
DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. ESTE VALOR DEVERÁ SER APRESENTADO 
COMO PARCELA FIXA DA PROPOSTA E IGUAL AO VALOR DE R$70.954,48, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.  
 

 

 
 

70.954,48 
 

 

Termo de Referência TRT 19 - Paradigma (0648013)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 100



 
 

10 
 

 
 
 

% 

 

 

 
VEÍCULOS LEVES 

 
 

Item 

 
 

Descrição 

Valor da mão-de- 
obra por hora 

trabalhada 
(M) 

Percentual de 
desconto sobre 

as peças e 
acessórios 

genuínos (DPG) 

 
 

Valor Total 

 
 
 

2 

VEÍCULOS LEVES - Prestação de 
serviços de manutenção Preventiva e 
corretiva, conforme as condições 
estabelecidas no Termo de Referência 
e seus anexos. 

 

 
 

R$ 

 

 
 
 

% 

 
 

Valor 
Referencial 

(4xM)+ {6x(100- 
DPG) 

 

 

 

 
VEÍCULOS UTILITÁRIOS 

 
 

Item 

 
 

Descrição 

Valor da mão-de- 
obra por hora 

trabalhada 
(M) 

Percentual de 
desconto sobre 

as peças e 
acessórios 

genuínos (DPG) 

 
 

Valor Total 

 
 
 

3 

VEÍCULOS UTILITÁRIOS - Prestação 
de serviços de manutenção 
Preventiva e corretiva, conforme as 
condições estabelecidas no Termo de 
Referência e seus anexos. 

 

 
 
 

R$ 

 

 
 
 
 

% 

 
 

Valor 
Referencial 

(4xM)+ {6x(100- 
DPG) 

 

 
VEÍCULOS PESADOS 

 
 

Item 

 
 

Descrição 

Valor da mão-de- 
obra por hora 

trabalhada 
(M) 

Percentual de 
desconto sobre 

as peças e 
acessórios 

genuínos (DPG) 

 
 

Valor Total 
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4 

VEÍCULOS PESADOS - Prestação de 
serviços de manutenção Preventiva e 
corretiva, conforme as condições 
estabelecidas no Termo de Referência 
e seus anexos. 

 

 
 
 

R$ 

 

 
 
 
 

% 

 
 

Valor 
Referencial 

(4xM)+ {6x(100- 
DPG) 

  
 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

 
R$ 

 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1. No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela que apresentar as especificações 

contidas neste Edital e ofertar o menor preço global nos seguintes termos: 

8.1.1 – A partir do Valor Estimativo dos Serviços de Manutenção (Parcela Fixa), determinar-se-á 

por categoria de veículos (LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS) o valor da mão-de-obra, cumulado com 

o maior desconto das peças sobre a tabela referencial AUDATEX, promovendo-se a desclassificação 

das propostas desconformes ou incompatíveis, conforme fórmula abaixo e demais condições do edital: 

Valor referencial = (4xM) + {6x (100-DPG)} , onde: 

Valor referencial= valor meramente estimativo para julgamento e oferta de lances. 

M = preço correspondente ao valor da mão-de-obra por hora trabalhada. 

DPG = número correspondente ao desconto nas peças e acessórios genuínos 

8.1.2 O valor referencial por categoria de veículos (LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS) para aceitação das 

propostas estarão limitados aos valores referenciais máximos de: 

8.2. Serão desclassificadas as propostas que não apresentarem o VALOR ESTIMATIVO DOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO igual ao valor de R$ 70.954,48. 

 

 
 

Item 

 
 

Descrição 

Valor da mão-de- 
obra por hora 

trabalhada 
(M) 
R$ 

Percentual de 
desconto sobre as 
peças e acessórios 

genuínos (DPG) 

(%) 

 
Valor Referencial 
(4xM)+{6x(100- 
DPG) 

 
 
 
1 

VEÍCULOS LEVES - Prestação de 
serviços de manutenção Preventiva e 
corretiva, conforme as condições 
estabelecidas no Termo de Referência e 
seus anexos. 

 
 

R$133,89 

 

 

 
 
               5% 
 
 

 

 
 

R$ 1.105,56 
 

 
 
 

2 
 

VEÍCULOS UTILITÁRIOS - Prestação 
de serviços de manutenção Preventiva e 
corretiva, conforme as condições 
estabelecidas no Termo de Referência e 
seus anexos. 

 

          

          R$180,00 
 
 

 
 
 

               5% 
 

 
 

  R$ 1.290,00 
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3 
 
 

VEÍCULOS PESADOS - Prestação de 
serviços de manutenção Preventiva e 
corretiva, conforme as condições 
estabelecidas no Termo de Referência e 
seus anexos. 

 
 

         R$195,00 
 
 

 
 
 

               5% 
 

 
R$ 1.350,00 

 

 

9. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

9.1. Os serviços executados e as peças utilizadas deverão ter garantia de 03 (três) meses ou maior, de 

conformidade com a periodicidade determinada pelo fabricante. 

 

9.2. Na ocorrência de defeito durante o período de garantia a CONTRATADA será comunicada e deverá, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da comunicação, providenciar o devido 

reparo, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

 

9.3 Quando da devolução do veículo, a CONTRATADA deverá fornecer certificado de garantia através de 

documento próprio ou anotação impressa ou carimbada na nota fiscal. 

10. PRAZOS DE VIGÊNCIA 

10.1 A vigência do contrato será 12 (doze) meses, podendo ser renovado, por iguais e sucessivos períodos, 

até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no art. 57, da Lei n.º 8.666/93, com alterações 

posteriores. 

10.2 O Contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os 

requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente: 

a). Quando os serviços forem prestados regularmente; 

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

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

d) A contratada concorde expressamente com a prorrogação; e 

e) A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade para a 

Administração, das condições e dos preços contratados. 

 

11 - DO REAJUSTE 

11.1.Os preços dos serviços e materiais inseridos no objeto desta contratação, desde que observado o 

interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data de apresentação da proposta, poderão ser 

reajustados observando os seguintes critérios: 

a) O reajuste do valor dos serviços (homem-hora) será com base na variação do IPCA-IBGE, 

b) Os valores estimados dos materiais (peças e acessórios) serão reajustados anualmente, 

também com base no IPCA, contudo, os descontos contratados são fixos e irreajustáveis. 

 

12. FISCALIZAÇÃO / GESTÃO DO CONTRATO 
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12.1. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta contratação 

ficará a cargo da Coordenadoria de Segurança Institucional, através do servidor designado, que também será 

responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança.  

 

12.2 A fiscalização deste Contrato será realizada por servidor a ser indicado pela Secretaria de Administração.  

 

12.3. As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estão definidas na Seção I (DA GESTÃO DE 

CONTRATOS) e SEÇÃO II (DA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS) do Ato nº. 71/GP/TRT 19ª REGIÃO, de 

28 de agosto de 2017. 

 

12.4. Caberá ao Fiscal do contrato acompanhar a execução dos serviços com estrita observância ao estatuído 

no item 3 – Detalhamento dos Serviços deste Termo de Referência, e ainda: 

 

12.4.1. Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada; 

 

12.4.2. Atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos; 

 

12.4.3. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 

providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

 

12.4.4. Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências da 

execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 

 

12.4.5. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato. 

12.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas 

pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar necessárias. 

 

12.6. A fiscalização será exercida pelo CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 

corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao CONTRATANTE se reserva o 

direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital. 

 

12.7. Caberá ao Gestor do contrato: 

 

12.7.1. Iniciar os procedimentos atinentes à prorrogação contratual junto à Autoridade Competente (ou às 

instâncias competentes), que deve ser providenciada antes do término da vigência do Contrato, reunindo as 

justificativas competentes; 
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12.7.2. Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a 

prestação de serviços e com antecedência razoável; 

12.7.3. Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais; 

 

12.7.4. Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que 

tenham implicações na atestação; 

 

12.7.5. Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Edital ou 

Contrato e com a Lei; 

 

12.7.6. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser 

submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 

 

12.7.7. Cuidar das alterações de interesse da CONTRATADA, que deverão ser por ela formalizadas e 

devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro 

ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da 

execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da 

Lei 8.666/93 e alterações; 

 

12.7.8. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato 

pela Administração; 

 

12.7.9. Alimentar os sites do CONTRATANTE, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-

se por tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas; 

 

12.7.10. Negociar o valor do Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, 

nos termos da Lei; 

12.7.11. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou 

jurídicas; 

 

12.7.12. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota; 

 

12.7.13. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da CONTRATADA, com base nos termos 

Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da CONTRATADA, acionando 

as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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13.1. Encaminhar os veículos à Contratada, devidamente acompanhados de “Solicitação de Orçamento”, 

assinada pelo Fiscal do Contrato ou Substituto legal, com indicação dos danos a serem reparados, de 

segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre as 08 h e 18 h, para elaboração do orçamento; 

 

13.2. Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise e aprovação do orçamento 

confeccionado com base no sistema AUDATEX, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 

 

13.3. Propiciar todas as condições indispensáveis à boa execução dos serviços, comunicando à 

CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviços, inclusive conduzir, 

quando necessário, os técnicos da CONTRATADA, às garagens do TRT onde se encontram os veículos; 

 

13.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, por um representante designado pela 

autoridade competente, nos termos do Art. 67 da Lei nº. 8.666/93; 

 

13.5. Exercer a fiscalização e supervisão dos serviços prestados, por servidores designados, podendo sustar, 

recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências 

especificadas; 

 

13.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com 

relação ao objeto do contrato; 

 

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

 

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 

execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

13.9. Solicitar à CONTRATADA os esclarecimentos que julgar necessários quanto à execução dos serviços, 

que deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem indagações de caráter mais 

especializado, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 

 

13.10. Rejeitar a prestação os serviços que não atendam aos requisitos constantes das especificações 

constantes do Termo de Referência;  

 

13.11. Efetuar o pagamento à CONTRATADA observadas as condições e prazos definidos no contrato; 

 

13.12. Aplicar as penalidades nos casos de inadimplemento contratual. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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14.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as especificações e com os termos nele previstos, em 

especial aqueles estabelecidos no item 3 deste Projeto Básico, de forma que os serviços a serem executados 

mantenham os veículos em condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento, mediante assistência 

técnica e serviços de manutenção preventiva e corretiva de defeitos e verificações que se fizerem 

necessárias, efetuando-se os consertos e lubrificações, bem como os demais serviços recomendados para 

uma manutenção adequada; 

 

14.2. Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, de 

acordo com as especificações de fábrica e eventuais complementações da CONTRATANTE, conforme 

documentos integrantes do Contrato e rigorosa observância aos demais detalhes e Ordens de Serviços 

emanadas e/ou aprovadas pela CONTRATANTE, bem como executar tudo o que não for explicitamente 

mencionado, mas que seja necessária à perfeita execução dos serviços; 

 

14.3. Disponibilizar ao CONTRATANTE acesso (chave e senha) ao sistema AUDATEX que permita sua ampla 

e irrestrita utilização para gerenciamento da manutenção dos veículos pertencentes à sua frota; 

 

14.4. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias, inclusive os equipamentos 

acessórios, causados por seus empregados, preposto ou subcontratada, não se eximindo ou transferindo a 

sua responsabilidade à CONTRATANTE, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com 

o art. 70, da Lei n.º 8.666/93; 

 

14.5. Permitir o acesso às instalações da CONTRATADA e às instalações das suas eventuais subcontratadas, 

permitindo o acompanhamento, parcial ou total, dos serviços durante a sua execução; 

 

14.6. Manter efetivo controle dos serviços executados no contrato, por placa de veículo, podendo ser 

consultado pelo CONTRATANTE a qualquer hora mediante solicitação; 

14.7. Fornecer peças, materiais e acessórios novos e genuínos indicados pelo fabricante dos veículos ou 

originais, aprovados pelo fiscal do contrato ou substituto legal, mediante autorização por meio de formulário 

próprio de Ordem de serviço emitido pelo CONTRATANTE; 

 

14.8. Disponibilizar local apropriado para guarda e conservação dos veículos, devendo ser em área coberta 

e com total segurança, e, ainda, deverá ficar em abrigo do sol e da chuva em tempo integral, enquanto 

estiverem sob a responsabilidade da CONTRATADA; 

 

14.9. Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, taxas), sempre que o veículo estiver 

sob a responsabilidade da CONTRATADA; 
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14.10. Arcar com a responsabilidade técnica e financeira para a execução de todos os testes necessários 

para comprovar o desempenho dos serviços executados, na presença do fiscal do contrato ou substituto legal, 

caso seja solicitado; 

 

14.11. Apresentar os orçamentos observando as premissas da tabela de tempo padrão obtidas no Sistema 

AUDATEX. Os preços para peças também deverão ser apurados com base no sistema AUDATEX, sobre os 

quais serão aplicados os descontos contratados; 

 

14.12. Fornecer, mensalmente, ao fiscal do contrato ou substituto legal, relatório de manutenção, contendo o 

registro de todo trabalho efetuado e das peças porventura fornecidas; 

 

14.13. Apresentar sempre que solicitado pelo fiscal do contrato ou substituto legal, documentação que 

comprovem a procedência das peças destinadas à substituição; 

 

14.14. Apresentar orçamento que deverá ser feito de forma detalhada, abrangendo nome, código e 

quantidade de peças, número de horas e serviços a serem executados; 

 

14.15. Arcar com os prejuízos ou danos causados pelos seus funcionários aos veículos do CONTRATANTE, 

e após comunicação formal do fiscal do contrato, deverão ser substituídos por materiais/bens idênticos ou 

recuperados quando possível, deixando-os em perfeito estado de conservação ou funcionamento no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas. A dilatação do prazo, por igual período, poderá ser solicitada pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE que acatará o pedido ou não através de seu representante legal - fiscal 

do contrato ou seu substituto legal; 

 

14.16. Assumir a responsabilidade pelo pagamento dos salários, encargos sociais, fiscais, comerciais, 

trabalhistas e previdenciários, bem como pelos encargos previstos na legislação em vigor, obrigando-se a 

saldá-los na época devida, não cabendo, sob hipótese nenhuma qualquer ônus adicional para a 

CONTRATANTE; 

 

14.17. Assumir a responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados na execução de 

serviços inerentes a este Contrato, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE. 

 

14.18. Manter, durante a vigência do Contrato e suas possíveis prorrogações, as mesmas condições de 

habilitação para contratar com a Administração Pública exigidas na licitação; 

 

14.19. Estar em condições de prestar os serviços a partir da data da assinatura do Contrato e manter essa 

condição na vigência do instrumento. 
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15. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

15.1. Os serviços serão recebidos pelo fiscal do contrato após verificação da qualidade dos serviços 

prestados, bem como das peças eventualmente substituídas. 

 

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

serviços aceitos, 

 

16. DO PAGAMENTO 

 

16.1. O pagamento será efetuado pelo TRT da 19ª Região, em moeda corrente nacional, mediante Ordem 

Bancária e em nome da CONTRATADA;  

 

16.2 O pagamento será efetuado, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o adimplemento da obrigação, através 

de Ordem Bancária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas 

disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as normas vigentes e 

acompanhada dos documentos em vigor, a seguir: 

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

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

Secretaria da Receita Federal; 

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

Federal; 

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

Federal. 

e) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme a Lei nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, a, 

dentro do prazo de validade estipulada na Lei, bem como atender todas as aplicações nela estipulada. 

16.2. A apresentação de Nota Fiscal com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no 

item anterior, implicará na sua devolução à CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de 

pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação. 

16.3 O TRT da 19ª Região reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de 

que trata a Instrução Normativa SRF nº 1234/2012, ou outra(s) vigente(s) à época da ocorrência do 

pagamento. 

 

16.4 Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES, deve anexar à fatura documento que comprove esta opção, 

situação em que não incidirá a retenção disposta no item anterior. 

 

16.5. Considerar-se-á para efeito de pagamento a data da entrega da Ordem Bancária ao respectivo Banco. 
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16.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigação 

em virtude de penalidades impostas à Contratada ou inadimplência contratual inclusive quanto a não 

apresentação do demonstrativo dos serviços prestados; 

 

16.7 O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO poderá deduzir da importância a pagar, os 

valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada nos termos deste Termo de 

Referência; 

 

16.8. Nos casos de atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data limite para pagamento 

e à correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da 

ocorrência, são calculados, na forma do item 5 do Anexo XI da Instrução Normativa n. 05/2017 do MPOG, 

por meio da aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios; 

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

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = i/365 I = 6/100 I = 0,00016438 

       365 

Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%, capitalizada diariamente em regime de juros simples. 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVA 

 

17.1. As sanções serão aplicadas de acordo com o disposto na legislação vigente, com o Decreto nº. 

5.450/2005 e a Lei nº. 8.666/93, atualizada.  

 

 17.1.1. Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº. 5.450/2005: “Aquele que, convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar 

documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, 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.”  

 

17.2 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas e 

pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº. 8.666/93, a 

administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras:  

Termo de Referência TRT 19 - Paradigma (0648013)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 110



 
 

20 
 

 

 17.2.1 Advertência, sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta;  

 

 17.2.2. Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, incidente sobre a parcela 

inadimplida, na hipótese de inadimplemento de qualquer obrigação contratual ou legal, até o máximo de 10% 

(dez por cento), recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, uma vez comunicada 

oficialmente; 

 

 17.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da obrigação 

inadimplida, pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal podendo esse 

valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado 

judicialmente; 

 

 17.2.4 Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

 

 17.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

 

17.3. As sanções previstas nos subitens 17.1.1 e 17.2.1, 17.2.4 e 17.2.5 poderão ser aplicadas 

concomitantemente com as dos subitens 17.2.2 e 17.2.3, facultada a defesa prévia do interessado no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.  

 

17.4. As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da notificação enviada pela contratante.  

 

17.5 O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal. Caso o valor da multa seja superior ao crédito 

existente, a diferença será cobrada na forma da lei.  

 

17.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF e, no caso da aplicação da penalidade prevista no subitem 17.2.5, a contratada será 

descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais 

cominações legais.  

 

17.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado o contraditório e a ampla defesa.    
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18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1 Estratégia de contratação: pregão eletrônico. 

 

18.2 O CNPJ do TRT – 19ª Região 35.734.318/1000-80. 

 

18.3 O TRT 19ª é isento de I. O. F.; 

 

18.4 A licitação objeto deste termo de referência poderá ser revogada total ou parcialmente, sem que caiba 

indenização aos licitantes em consequência do ato, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. 

 

18.5. Ao contrato poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos limites estabelecidos 

na lei 8.666/93. 

 

19. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

19.1. A presente aquisição ou contratação está alinhada com o planejamento estratégico na perspectiva 

Sociedade: assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, como também está alinhada com a proposta 

orçamentária do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. 

 

20. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

20.1. Os dados do TRT da 19ª Região: CNPJ: nº. 35.734.318/0001-80 e UASG: nº. 080022. 

20.2. Ao contratado poderá ser acrescido ou diminuído o objeto da contratação dentro dos limites 

estabelecidos na lei nº. 8.666/93. 

 

Maceió, 01 de outubro de 2019 
 

 
Lauriston Chaves de Farias Junior 

Coordenador de Segurança Institucional 
 
 

Mary Lidian de Lima Ferraz 
Diretor Geral 

 

Termo de Referência TRT 19 - Paradigma (0648013)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 112



 
 

22 
 

 

Termo de Referência TRT 19 - Paradigma (0648013)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 113



 
                                                                 

 PREGÃO N.º 22/2019 - JF/AL – ELETRÔNICO 
  

EDITAL 
 

A UNIÃO , pelo presente edital e através da JUSTIÇA 
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESTADO DE 
ALAGOAS , CNPJ nº 05.419.211/0001-87, situada à Av. 
Menino Marcelo, s/nº- Serraria - Maceió/AL, torna público 
que o Pregoeiro deste Órgão, nomeado em 01/08/2017 pela 
Portaria nº. 233/2019-GDF/JF/AL, realizará licitação na 
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, em Sessão Pública 
às 10 horas (horário de Brasília) do dia 13/09/2019, no 
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, sob nº. 
22/2019-JF/AL, MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO, respeitado o valor anual estimado da 
despesa, nos termos da autorização constante do Processo 
Administrativo nº. 001603-02.2019.4.05.7200, subordinada 
aos ditames da Lei nº 10.520/2002, na forma dos Decretos 
5.450/2005, assim como da Lei Complementar nº 123/2006 e, 
de forma subsidiária, à disciplina da Lei nº 8.666/93, 
destinada a proceder à contratação de empresa 
especializada para prestar serviços informatizados de 
gerenciamento, controle e fornecimento de peças e 
serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de 
veículos automotores da Justiça Federal, mediante a 
utilização de cartão eletrônico, nas condições estabelecidas 
neste ato convocatório, aos interessados que estiverem 
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema 
eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão.  
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1. DO OBJETO  

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestar 
serviços informatizados de gerenciamento, controle e fornecimento de peças e serviços de 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores da Justiça Federal – Seção 
Judiciária de Alagoas, com a utilização de cartão eletrônico com chip (tecnologia smart) ou 
cartão com tarja magnética (transmissão por meio de linha telefônica ou equivalente), serviços 
de confecção e fornecimento de placas e tarjetas de identificação dos veículos, incluindo-se 
pagamento das taxas para obtenção das placas e tarjetas, nos padrões do CONTRAN e serviços 
de confecção de chaves simples ou codificadas para veículos, além de abertura de portas e 
reparo em fechaduras de portas dos veículos, conforme as especificações descritas no ANEXO 
I deste edital.  

2. DOS ANEXOS  

2.1 – Integram o presente edital, como se dele fizessem parte, os documentos abaixo 
relacionados:  

2.1.1. ANEXO I -  TERMO DE REFERÊNCIA ; 

2.1.2. ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;  

2.1.3. ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO . 

3 - DA PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderão participar da presente licitação qualquer empresa que estiver previamente 
credenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o 
sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 

3.2. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de 
cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das 
Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, 
localizada nas Unidades da Federação.  

3.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde 
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber 
instruções detalhadas para sua correta utilização.  

3.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou a esta Seção Judiciária responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

3.5. A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do 
licitante.  

3.6. Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.  

3.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas no item 21 deste Edital.  
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3.8. Não poderá participar da presente licitação empresa:  

3.8.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a 
Justiça Federal em Alagoas, durante o prazo da sanção aplicada. 

3.8.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação;  

3.8.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da 
sanção aplicada. 

3.8.4. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no 
art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98. 

3.8.5. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da 
Lei nº 8.429/92. 

3.8.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93; 

3.8.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas 
no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu 
conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no 
processo licitatório. 

3.8.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País. 

3.8.8. Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com 
o objeto desta Licitação. 

3.8.9. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação, salvo se 
comprovada a capacidade econômico-financeira. 

3.8.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 
não agem representando interesse econômico em comum. 

3.8.11. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.8.12. Que tenha registro impeditivo de participar de licitação e de contratar com a 
Administração Pública, verificado mediante consultas ao Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União, no sítio 
www.portaltransparencia.gov.br/ceis, e ao Cadastro Nacional de Condenações Civis 
por Ato de improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça, no 
sítio www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php, conforme determina o 
Acórdão TCU Plenário nº 1793/2011. 

3.8.13. A verificação dos impedimentos, previstos no subitem anterior, ocorrerá 
somente após a fase de lances, momento no qual o sistema Comprasnet permite a 
identificação das empresas participantes do certame. 

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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4.1. A Proposta deverá na forma expressa no sistema eletrônico, consignar os valores 
unitários e totais e a descrição do produto ofertado, indicando, conforme o caso marca, modelo 
e prazo de garantia/validade, responsável e dados da empresa (CNPJ, contato telefônico, e-
mail, indicação do cargo do responsável pela assinatura e seu CPF); 

4.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e 
as despesas decorrentes da execução do objeto;  

4.3. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital;  

4.4. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as 
licitantes liberadas dos compromissos assumidos;  

4.5. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará na imediata 
desclassificação da proposta;  

4.6. O valor global anual estimado para a execução dos serviços é de R$ 114.000,00 
(cento e quatorze mil reais). 

4.7. Tendo em vista que a especificação dos serviços constante do CATMAT/Comprasnet é 
resumida e que alguns aspectos devem ser melhores especificados, a especificação do item 
licitado, para efeito de cotação do preço e formulação da proposta, será aquela constante do 
Termo de Referência (ANEXO I ) deste edital, que poderá ser obtido na íntegra junto ao site 
desta Seção Judiciária, no sítio www.jfal.jus.br.  

5 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas.  

5.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada.  

6 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na 
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.  

6.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca 
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  

6.3. Caberá à 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  

7 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

7.1. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.  

7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.  

8 - DOS LANCES  

8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances para o 
preço global, com o correspondente percentual de desconto, exclusivamente por meio do 
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sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de 
registro e valor;  

8.2. As licitantes poderão oferecer lances decrescentes e sucessivos, não sendo aceitos dois ou 
mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar pelo sistema.  

8.3. Ocorrendo empate de lance, será adotada a seguinte ordem de desempate:  

8.3.1. Desempate de ME/EPP realizado automaticamente pelo sistema Comprasnet, 
consoante Lei Complementar n.º 123/2006. 

8.3.2. Caso permaneça o empate, será considerada classificada em primeiro lugar a 
empresa que enviou o lance primeiro. 

8.3.3. Caso os lances empatados tenham sido enviados no mesmo horário será realizado 
sorteio presencial para o desempate. 

8.3.4. Quando o empate ocorrer em nível de proposta, não havendo lances no certame: 

8.3.4.1. Desempate de ME/EPP realizado automaticamente pelo sistema 
Comprasnet, consoante Lei Complementar n.º 123/2006. 

8.3.4.2. Caso permaneça o empate, será realizado sorteio presencial para o 
desempate. 

8.3.4.2.1. As empresas serão convocadas para comparecer, em dia e horário 

previamente estabelecidos pela JFAL, no seguinte endereço: Av. Menino 
Marcelo, s/n, Serraria - Maceió - AL - C.E.P.: 57046-000. 

8.3.4.2.1. O sorteio realizar-se-á independentemente do comparecimento dos 
licitantes. 

8.3.4.2.1. O sorteio será realizado pelo Pregoeiro e equipe de apoio, 
utilizando envelope contendo os nomes dos licitantes empatados. 

8.3.4.2.1. Será considerada classificada em primeiro lugar a empresa que for 
sorteada primeiro, e assim sucessivamente. 

8.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado no sistema.  

8.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante.  

8.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração e/ou retratação do valor.  

8.7. O julgamento dar-se-á pelo MENOR PERCENTUAL DE DESCONTO . 

8.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, a seu critério, e de acordo com as 
informações produzidas nos autos, lance cujo valor for considerado inexeqüível ou que 
entenda ter sido lançado erroneamente. Nesta hipótese, deverá encaminhar mensagem à 
licitante na qual faculte o direito de repetir tal lance.  

8.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, que 
encaminhará aviso, por meio do sistema eletrônico, de fechamento iminente dos lances, após 
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o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) munutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9 - DA APLICAÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA  

9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte até 5% (cinco por cento) superior à melhor 
proposta, proceder-se-á da seguinte forma:  

9.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, que se iniciará após a fase de 
lances, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, 
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o 
objeto deste Pregão. O Sistema encaminhará mensagem automática, por meio do chat, 
convocando a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada a fazer 
sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos sob pena de decair do direito 
concedido.  

9.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará 
as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista neste 
item, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

9.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no caput desta 
condição, o Sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando 
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.  

9.1.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas alíneas anteriores, será 
mantida a ordem classificatória original do certame. 

10 - DA NEGOCIAÇÃO  

10.1. Antes do julgamento de que trata o subitem seguinte, o Pregoeiro verificará se a 
licitante está impedida de participar da licitação, nos termos do subitem 3.8, sendo 
desclassificada a proposta da empresa que incidir em uma das hipóteses impeditivas. 

10.2. Após o encerramento da etapa de lances e da aplicação do direito de preferência das 
microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar 
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que 
seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.  

10.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes, sendo o licitante convocado para, no prazo de até 10 (dez) minutos, 
pronunciar-se quanto à possibilidade ou não da redução dos preços, prorrogável a pedido do 
licitante e a critério do Pregoeiro. 

10.4. Na ausência de manifestação do licitante quanto à convocação disposta no subitem 
10.3, o Pregoeiro dará seguimento ao certame, prevalecendo o valor do último lance ofertado. 

11 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA E DA CLASSIFICAÇÃO DA  
PROPOSTA 
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11.1.  O(A) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.  

11.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  

11.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando 
se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à 
parcela ou à totalidade da remuneração.  

11.4. O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal deste Órgão ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas contratadas, para orientar sua 
decisão.  

11.5. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade de preço, o Pregoeiro solicitará ao licitante vencedor o encaminhamento de 
sua Proposta Comercial por escrito, podendo requerer documentação complementar (catálogos, 
folders, etc.) que comprove as características do produto/serviço ofertado: 

11.5.1.  Em tal situação, o(a) Pregoeiro(a) convocará a(s) empresa(s), via chat, para 
encaminhar a referida documentação, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet, em arquivo único, podendo ser solicitado o envio da documentação 
original ou por cópia autenticada, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da solicitação 
do Pregoeiro, à Seção de Licitações e Contratos, situada no endereço constante no 
preâmbulo deste Edital; 

11.5.2.  na hipótese do fornecedor não estar logado e/ou não responder, via chat, à 
convocação do Pregoeiro, a licitante terá o prazo de até 2 (duas) horas para o envio, ou 
manifestar solicitação e esclarecimentos quanto a possibilidade de problemas com a 
conexão ou envio do anexo, suspendendo, assim, o prazo acima, conforme previsão do 
item 13.1 deste Edital. 

11.6. O(A) pregoeiro(a) poderá solicitar documentação (catálogos, folhetos, folders ou 
informativos técnicos, etc) que comprove as características do produto ofertado 
(marca/modelo/série).  

11.6.1. Em tal situação, o(a) Pregoeiro(a) convocará a empresa, via chat, para 
encaminhar a referida documentação. 

11.7. O licitante deverá apresentar materiais de primeira qualidade, que serão submetidos à 
fiscalização, podendo esta impugnar seu uso quando estiverem em desacordo com 
especificações, normas técnicas ou inadequadas para serem aplicadas nas instalações da Justiça 
Federal de Alagoas.  

11.8. Se a proposta não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subseqüente, 
na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital e esteja 
abaixo ou igual aos valores estimados nas planilhas orçamentárias. 

11.9. Escolhida a proposta que atenda ao interesse tutelado e aos termos do edital, o 
Pregoeiro procederá à análise da Documentação de Habilitação deste licitante. 

12 - DA HABILITAÇÃO  
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12.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 
abrangidos, mediante a apresentação do ato constitutivo (estatuto/contrato social em vigor e 
suas alterações, bem como os documentos comprobatórios de eleição de seus 
administradores e diretores em exercício para as Sociedades Anônimas) e por meio da 
documentação complementar especificada neste Edital. 

12.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

12.1.2. 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; 

12.1.3. 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; 

12.1.4. 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; 

12.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo 
determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI. 

12.1.6. A empresa enquadrada como microempreendedor individual que pretenda 
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 
de 2006, estará dispensada da prova da apresentação do balanço patrimonial e das 
demonstrações contábeis do último exercício. 

12.2. A licitante deverá apresentar habilitação nos níveis I, II, III, IV e VI devidamente 
validados e atualizados no SICAF, ou apresentar os documentos que supram tal habilitação. 

12.3. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte documentação 
complementar: 

12.3.1.  comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, que será exigida somente no caso de a licitante apresentar 
resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez 
Corrente e Solvência Geral, calculados e informados pelo SICAF. 

 12.3.1.1. Sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 

12.3.1.1.1. por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante. 

      12.3.1.2. sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

12.3.1.2.1. por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de 
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente, ou 

Termo de Referência JFAL - Paradigma (0648014)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 121



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 
Seção de Licitações e Contratos  
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO – N.° 22/2019-JF/AL 
Contratação de empresa para gerenciamento da manutenção da frota de veículos da 
Justiça Federal em alagoas, mediante a utilização de cartão eletrônico. 
Processo Administrativo nº. 001603-02.2019.4.05.7200 

 

                                                                                                               9 

12.3.1.2.2. por fotocópia do Balanço Patrimonial devidamente registrado 
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;   

12.3.2.3. sociedade criada no exercício em curso ou com integralização do 
Capital Social: 

12.3.2.3.1. fotocópia do Balanço de Abertura (ou atualizado), 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicilio da licitante;  

12.4. Apresentação de, pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando expressamente que a licitante 
prestou serviços de gerenciamento de cartão eletrônico para realização de serviços de 
manutenção veicular. 

12.4.2. não serão aceitos atestado(s) emitido(s) por empresa(s) do mesmo grupo 
empresarial do licitante.  

12.5. Comprovação de rede credenciada de oficinas e concessionárias, com no mínimo 5 
(cinco) estabelecimentos em Maceió e 3 (três) em Arapiraca. 

12.6. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, através da apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

12.7. As empresas participantes do presente procedimento licitatório declararão, em campo 
próprio do COMPRASNET, na ocasião de cadastramento de sua proposta as seguintes 
declarações:  

12.7.1. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos para a sua habilitação neste certame; 

12.7.2. Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz, a 
partir dos 14 anos; 

12.7.3. Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, 
de acordo com o art. 11 do Decreto n.º 6.204/07, se for o caso; 

12.7.4. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o 
determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

12.7.5. Declaração 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; 

12.7.6. Declaração de ciência do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para 
pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao 
número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 

12.8. As declarações elencadas no subitem 12.7 serão impressas por ocasião da verificação da 
documentação de habilitação da licitante vencedora; 

12.9. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial (concordata) expedida pelo 
distribuidor para este fim, datada de no máximo 90 (noventa) dias corridos anteriores à data de 
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realização da Sessão pública de processamento do presente Pregão, se outro prazo não for 
definido na própria certidão. 

12.10. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
ao Setor de Licitações e Contratos (SLC) da Justiça Federal em Alagoas, situada na Av. 
Menino Marcelo, s/n.º, Serraria - Maceió - AL - C.E.P.: 57046-000. 

12.11. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

12.12. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora. 

12.13. Em complemento à consulta SICAF, para o fim de exame quanto à eventual declaração 
de inidoneidade e verificação de registros impeditivos de contratação, será feita consulta ao 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e consulta ao CNJ de todas as 
licitantes participantes do presente certame; nos seguintes endereços: www.comprasnet.gov.br, 
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/, www.cnj.jus.br . 

13. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO   

13.1. Os documentos a serem exigidos na forma do item 11 deste edital, bem como a 
documentação de habilitação que não esteja contemplada no SICAF, deverão ser remetidos em 
arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema COMPRASNET, no prazo de até 
2h (duas) hora, contados da convocação do Pregoeiro, salvo solicitação via chat da licitante 
para ampliar o prazo, o qual será fixado pelo pregoeiro. 

13.2. O Pregoeiro poderá solicitar da licitante o envio da documentação referida no item 12 em 
original ou por cópia autenticada, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da solicitação do 
Pregoeiro, à Seção de Licitações e Contratos, situada no endereço constante no preâmbulo 
deste Edital. 

13.3. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição 
na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

13.4. A não-regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo facultado à Administração 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.  

13.5. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em 
nome e CNPJ da licitante.  

13.6. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a 
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.  

14.    DO RECURSO  

14.1. Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo mínimo de 30 (trinta) minutos, 
durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 
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sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias 
para apresentar as razões de recurso, a serem registradas no sistema, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões em igual prazo, também via 
sistema, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

14.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento 
da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) 
autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora.  

14.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

15.    DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO  

15.1. Na hipótese de ocorrer a desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances e 
o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 
sem prejuízo dos atos realizados.  

15.2. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 30 (trinta) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício após comunicação 
expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br na mesma data, ou no primeiro dia 
útil seguinte às 14h, quando da impossibilidade de comunicação do pregoeiro na sessão.  

16.   DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

16.1. Quando não houver recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao particular cuja 
proposta for considerada mais vantajosa à administração e esteja o licitante habilitado.  

16.2. Na hipótese de recursos, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará os autos, devidamente instruídos, 
ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Diretor deste Foro para julgamento.  

16.3. Constatada a regularidade do feito, a adequação do objeto licitado e, sobretudo, a 
vantagem das condições finais estipuladas, o Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Diretor deste 
Foro homologará a presente licitação.  

17.  O CONTRATO 

17.1. O contrato será simplificado e formalizado nos termos da minuta constante do ANEXO 
III deste edital, nos termos do disposto no art. 62, caput, da Lei 8.666/93.  

17.2. Caso o adjudicatário recuse-se a cumprir o fixado no último item, aplicar-se-á o disposto 
no inciso XVI e XXIII, do artigo 4º, da Lei n.º 10.520/02.  

17.3. A recusa do adjudicatário em atender a convocação estabelecida no item 17.2, sujeita-o 
às sanções administrativas inseridas no item 21, sem prejuízos das demais penalidades 
legalmente estabelecidas (Leis n.º 8.666/93, 10.520/2002 e Dec. 5.450/2005).  

17.4. A recusa dos licitantes remanescentes em atender a convocação de que trata o item 17.3, 
desde que ocorra dentro do prazo de validade de suas propostas, sujeita-os às sanções 
administrativas inseridas no item 21, sem prejuízos das demais penalidades legalmente 
estabelecidas (Leis n.º 8.666/93, 10.520/2002 e Dec. 5.450/2005).  

17.5. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital.  
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17.6. A assinatura do contrato será realizada pela licitante vencedora mediante cadastro no 
sistema SEI no site  da Justiça Federal em Alagoas, conforme link: 
https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_ext
erno=0. 

18. DA PUBLICIDADE  

18.1. O presente Edital será publicado, em forma de aviso, nos termos estabelecidos no art. 17, 
do Dec. 5.450/2005.  

18.2. Todos os atos do referido processo durante a chamada fase externa, serão divulgados via 
Internet (www.jfal.jus.br ) e no Portal de Compras do governo Federal – COMPRASNET, no 
sítio www.comprasnet.gov.br.  

19.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

19.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de recursos específicos, 
consignados no Orçamento Geral da União para o presente exercício, estando classificadas 
conforme programa no Programa de Trabalho n.º 096903 e no elemento de despesa 3.3.90.39.  

20. PAGAMENTO  

20.1 O pagamento será realizado conforme as medições realizadas, de acordo com as 
condições estabelecidas no Termo de Referência (ANEXO I ).   

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

21.1. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes deste certame, sem 
prejuízo de outras sanções previstas na legislação pertinente:  

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos à 
Administração;  

b) multa diária de 0,3% (três décimos percentuais);  

c) multa de 5% (cinco por cento);  

d) multa de 10% (dez por cento);  

e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a 
Administração Pública e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, 
nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002 e art. 28, caput, do Dec. 5.450/05.  

21.2. A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  

a) Atraso quanto à assinatura do contrato ou retirada do empenho no prazo determinado 
neste Edital, contado a partir da convocação pela Administração: aplicação das sanções 
previstas nas alíneas “a” e “b” (calculada sobre o valor total adjudicado ao fornecedor, 
até o máximo de dez por cento daquele valor);  

b) Não assinar o contrato ou não retirar o empenho, quando convocado pela 
Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” (calculada sobre o valor 
total adjudicado ao fornecedor) e “e”;  

c) Deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, 
não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal: aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” (calculada sobre 
o valor total adjudicado ao fornecedor) e “e”;  
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d) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura do Contrato ou durante a 
sua vigência: aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” (calculada sobre o valor 
total adjudicado ao fornecedor) e “e”;  

21.3. No caso de descumprimento das ocorrências no termo de referência (ANEXO  I ), serão 
aplicadas as SANÇÕES definidas no referido documento. 

21.4. Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos do presente edital não contemplado 
nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  

21.5. Comprovado impedimento, devidamente justificado e aceito pela Administração, ou 
reconhecida força maior em relação a um dos eventos arrolados no item 15 (ANEXO I ), a 
licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.  

21.6. As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  

21.7. As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o 
contraditório e a ampla defesa.  

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

22.1. A administração poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta; devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 29, do 
Decreto 5.450/2005.  

22.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos ou 
supressões que porventura se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento), do 
valor inicial atualizado do contrato ou instrumento equivalente, nos termos do art. 65, § 1º, da 
Lei n.º 8.666/93.  

22.3. Toda a documentação exigida neste edital deverá ser emitida em nome do licitante, com o 
número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o 
seguinte:  

a) no caso em que o licitante seja matriz, a documentação deverá ser emitida com 
CNPJ da matriz; ou,  

b) no caso em que o licitante seja filial, a documentação deverá ser emitida com CNPJ 
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, desde que conste 
no próprio documento a validade para a matriz e a filial; como também, quanto ao 
Certificado de Regularidade de Situação (FGTS), para o licitante que proceda ao 
recolhimento dos encargos de forma centralizada; ou,  

c) se caso o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação 
deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;  

d) será dispensada a apresentação, no nome e no CNPJ também da filial, daquele 
documento que pela própria natureza apenas seja emitido em nome da matriz.  

22.4. O Pregoeiro(a), ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, poderá promover 
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
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posterior de documentos ou informações que deveria constar originalmente da proposta de 
preços.  

22.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou 
alterações nas condições inicialmente estipuladas após a abertura da sessão.  

22.6. Na contagem dos prazos previstos neste instrumento de licitação, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
for explicitamente disposto em contrário, conforme determina o art. 110, da Lei n.º 8.666/93.  

22.7. A(s) empresa(s) a ser(em) contratada(s) deverá(ão) observar o inserto no art. 3º da 
Resolução n.º 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com nova redação dada pela 
Resolução n.º 09/2005, no tocante à vedação de manutenção, aditamento ou prorrogação de 
contrato de prestação de serviços com empresa que possua em seu quadro, ou que venha a 
contratar, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo 
na ocorrência de quaisquer umas das hipóteses descritas, comunicar, de imediato e por escrito, 
a esta Seção Judiciária.  

22.8. As regras do presente certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 
da contratação.  

22.9. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas 
constantes do presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa.  

22.10. A licitante poderá vistoriar o local onde será(ão) entregue(s)/prestado(s) o(s) 
produto(s)/serviço(s) até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão 
pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante 
prévio agendamento de horário junto ao Setor de Segurança e Transposte da Justiça Federal em 
Alagoas, até o segundo dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, pelo 
telefone (82) 3221-4369, no horário de 09 às 18h. 

22.11. Tendo em vista a faculdade de realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se 
eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de 
preços em decorrência da execução do objeto desta Licitação. 

22.12. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório desta Licitação mediante petição 
a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitacoes@jfal.jus.br , até as 18 horas. 

22.13. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

22.14. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis 
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacoes@jfal.jus.br . 

22.15. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas 
no sistema eletrônico para os interessados. 
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22.16. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização 
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

22.17. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

22.18. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, 
prevalecerão as últimas. 

Maiores esclarecimentos e informações sobre este Pregão serão prestadas pelo(a) Pregoeiro(a) 
no endereço constante do preâmbulo deste edital, pelo fone (82) 2122-4152/4379  ou pelo 
endereço eletrônico licitacoes@jfal.jus.br .  

 

Maceió/AL, 26 de agosto de 2019. 

 
Supervisor da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços informatizados de 
gerenciamento, controle e fornecimento de peças e serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos automotores da frota da Justiça Federal –Seção Judiciária de Alagoas, 
com a utilização de cartão eletrônico com chip (tecnologia smart) ou cartão com tarja 
magnética (transmissão por meio de linha telefônica ou equivalente). 

Por se tratarem de serviços cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser 
objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, enquadram-se, assim, 
como serviços comuns, de que trata o art. 1.º, parágrafo único, da Lei n.º 10.520/2002. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
Justifica-se a contratação dos serviços em face da necessidade de conservação da frota oficial 
em perfeito funcionamento, de modo a atender as necessidades administrativas e 
jurisdicionais. 

O uso do cartão proporciona maior racionalização na manutenção da frota, na medida em que 
os veículos poderão ser encaminhados a qualquer dos estabelecimentos credenciados, ao 
contrário do que ocorria antigamente, em que a manutenção de toda a frota era feita, em 
Maceió, por apenas uma oficina, para atender todo o estado de Alagoas. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
O processo licitatório para contratação dos serviços descritos neste Termo de Referência 
obedecerá ao disposto na Lei n.º 10.520 de 17/7/2002, no Decreto n.º 3.555, de 8/8/2000, no 
Decreto n.º 5.450, de 31/5/2005, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21/6/93, 
recomendando-se a adoção da modalidade de pregão, do tipo eletrônico. 

 

4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
1.1 O licitante deverá apresentar proposta comercial contendo: 

a) especificações e condições de execução dos serviços, conforme item 10 deste Termo de 
Referência; 
b) prazo de validade do conteúdo da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data do início da sessão; 
c) percentual de desconto sobre os valores dos serviços e peças, com no máximo 2 (duas) 
casas decimais. 
 
5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
5.1 O julgamento das propostas levará em consideração o maior percentual de desconto a 

Termo de Referência JFAL - Paradigma (0648014)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 129



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 
Seção de Licitações e Contratos  
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO – N.° 22/2019-JF/AL 
Contratação de empresa para gerenciamento da manutenção da frota de veículos da 
Justiça Federal em alagoas, mediante a utilização de cartão eletrônico. 
Processo Administrativo nº. 001603-02.2019.4.05.7200 

 

                                                                                                               17 

ser concedido sobre os valores do fornecimento de peças e serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de veículos automotores (menor preço global = maior desconto). 
 

6. ESTIMATIVA DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO 
6.1 A frota oficial da Justiça Federal - Seção Judiciária de Alagoas pode ser assim 
resumida, com seus custos estimados de manutenção: 
 
 

I
T
E
M 

ESPECIFIC
AÇÃO 

CUSTO 
MENSAL 

CUSTO 
ANUAL 

1 Gasto mensal/anual
 estimado com 
lubrificantes 

2.500,00 30.000,00 

2 Gasto mensal/anual
 estimado com 
manutenção 

7.000,00 84.000,00 

Gasto mensal/anual 
estimado 

9.500,00 114.000,00 

 

6.2 A frota oficial está assim composta: 
 

ITEM MARCA/MODELO PLACA 

1 PEUGEOT 206 SW MVD-5881 

2 PEUGEOT 207 SW NMJ-6507 

3 PEUGEOT 408 ALLURE OHJ-0631 

4 PEUGEOT BOXER 16 LUGARES OHF-4611 

5 COROLLA XEI 1.8 KJK-6088 

6 HONDA CIVIC LXS KIW-5616 

7 BRAMONT MAHINDRA CD 4X4 OHE-0771 

8 CITROEN C4 PALLAS GLX 2.0 PFV-3764 

9 GM-OMEGA CD 3.8 JFQ-4065 

10 GM-OMEGA CD 3.6 JGL-2481 

11 L 200 TRITON ORJ-1519 

12 L 200 TRITON ORJ-9709 

13 NISSAN TIIDA SEDAN 1.8 HNE-5861 

14 NISSAN TIIDA SEDAN 1.8 HNL-2861 

15 NISSAN TIIDA SEDAN 1.8 HNF-0024 

16 SPACEFOX NLW-8267 

17 SPACEFOX TREND 1.6 OHJ-0581 

18 SPACEFOX TREND 1.6 OHJ-0601 

19 SPACEFOX TREND 1.6 OHJ-0641 
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20 SPACEFOX TREND 1.6 OHJ-0661 

21 SPACEFOX TREND 1.6 OHJ-0681 

22 SPACEFOX TREND 1.6 OHI-6211 

23 SPACEFOX TREND 1.6 ORI-8681 

24 SPACEFOX TREND 1.6 ORI-8691 

25 SPACEFOX TREND 1.6 ORI-8721 

26 PÁLIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 ORF-3452 

27 PÁLIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 ORF-3462 

28 PÁLIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 ORF-3472 

29 PÁLIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 ORG-0112 

30 PÁLIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 ORG-0122 

31 PÁLIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 ORG-0132 

32 CITROEN C4 LOUNGE 1.6 TURBO KLI - 0480 

33 HONDA CIVIC LX KLK-1901

 

6.3. A proponente deverá informar a suas oficinas credenciadas que deverá ser, sempre que 
possível, concedido percentual de descontos praticados no mercado, nas peças e/ou serviços 
executados. 
6.4. Em que pese a estimativa de custos, o valor gasto com manutenção ficará vinculado à 
demanda da frota. 
 
7. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas para custeio dos serviços objeto deste Termo de Referência correrão à conta do 
Orçamento Geral da União, classificadas no Elemento de Despesa3.3.90.39. e Programa de 
Trabalho 096903. 

8. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Além das exigências de documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade com a 
Seguridade Social, Fazenda Nacional e FGTS, e de que cumpre o disposto no art. 27, inc. V, 
da Lei n.º 8.666/96 (não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 
dezoito e, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos), o licitante deverá comprovar que atende as seguintes exigências de 
qualificação: 

a) qualificação econômico-financeira: comprovação de boa situação financeira, 
com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), não inferiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + 
Exigível a Longo Prazo 

 

 

SG =    Ativo Total Passivo Circulante + Exigível a 
Longo Prazo 
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LC =  Ativo Circulante Passivo Circulante 
 

a.1) O licitante que apresentar resultado menor do que 1 (um) em qualquer dos índices 
referidos na alínea “a”, deve comprovar possuir patrimônio líquido mínimo correspondente a, 
no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.  

a.2) A comprovação de que trata a alínea “a” deverá ser feita por meio  da  apresentação do 
balanço patrimonial do exercício anterior, devidamente arquivado na Junta Comercial. 

b) qualificação técnica: Comprovação de que possui rede de estabelecimentos 
credenciados nos municípios de Maceió e Arapiraca, com o mínimo de 5 (cinco) 
estabelecimentos em Maceió e 3 (três) em Arapiraca; 
c) Declaração do proponente, comprometendo-se a disponibilizar, quando da implantação 
do sistema, login e senha de acesso ao sistema em computadores da Seção de Segurança e 
Transportes, periféricos com configuração adequada para a operacionalização dos 
serviços e software de controle. 

 

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO LICITAT ÓRIO 

Os contrato decorrente do processo licitatório terá vigência de 12 (doze) meses, nos termos 
do art. 57, inc. II, da Lei n.º 8.666/93. 

 

10. ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
10.1 Os serviços objeto deste Termo de Referência consistem no gerenciamento eletrônico de 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores da Justiça Federal - Seção 
Judiciária de Alagoas, com utilização de tecnologia de cartão com gerenciamento eletrônico, 
abrangendo itens como troca de óleo, lubrificantes e filtros, serviços gerais de oficina 
mecânica, elétrica, funilaria, suspensão, alinhamento e balanceamento, sistema de 
condicionador de ar, retífica, revestimento interno (capotaria e tapeçaria), acessórios, 
aplicação de películas em rede especializada, fornecimento de peças e componentes de 
reposição, sobressalentes e pneus. 
10.2 Os serviços devem possuir: 

a) sistema (software) de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de 
controle das despesas de manutenção dos veículos da frota; 
b) sistema Audatex/Molicar, Cilia, Orion, ou outro instrumento equivalente técnico, que 
deverá, no mínimo, conter todas as marcas e modelos descritas no item 6.2 deste Termo 
de Referência, todas as peças utilizadas na manutenção das referidas marcas e modelos, e 
que possibilite que o fiscal efetue consultas on-line da conformidade de valores com 
relação à tabela de preços dos fabricantes de peças, bem como a consulta quanto à tabela 
de tempos de mão de obra padrão; 
b) equipamentos eletrônicos de leitura e gravação de dados para cartão individual 
microprocessador nos estabelecimentos conveniados; 
c) sistemas (softwares) operacionais para processamento das informações nos cartões  
terminais; 

Termo de Referência JFAL - Paradigma (0648014)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 132



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS 
Seção de Licitações e Contratos  
EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO – N.° 22/2019-JF/AL 
Contratação de empresa para gerenciamento da manutenção da frota de veículos da 
Justiça Federal em alagoas, mediante a utilização de cartão eletrônico. 
Processo Administrativo nº. 001603-02.2019.4.05.7200 

 

                                                                                                               20 

d) cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de informações de 
frota, sendo um para cada veículo; 
e) informatização dos dados de manutenção, reparos e autopeças em base gerencial de 
dados disponíveis; 
f) processo de consolidação de dados, permitindo a concentração dos mesmos e a 
emissão de relatórios; e 
g) rede de estabelecimentos fornecedores de autopeças e prestadores de reparos 
automotivos, dotada de equipamentos para aceitar transações com os cartões dos usuários 
do sistema nos municípios de Maceió e Arapiraca. 

10.3 O sistema a ser instalado deverá ser compatível com o sistema operacional que é 
utilizado na rede interna da Justiça Federal - Seção Judiciária de Alagoas. 
10.4 Será considerada como base operacional o edifício-sede da Justiça Federal - Seção 
Judiciária de Alagoas, em Maceió, onde deverão ser instalados equipamentos e software de 
gerenciamento de frota de sistema da proponente, permitindo parametrização de cartões e 
emissão de relatórios. 
10.5 Todo o investimento necessário à implantação do sistema, como, por exemplo, a 
instalação dos equipamentos de leitura, a gravação e transmissão de dados, a confecção dos 
cartões, o credenciamento da rede de estabelecimentos, a manutenção do sistema, o 
treinamento de pessoal e o fornecimento de manuais de operação, serão cobertos pela Taxa 
de Administração. 
10.6 O uso do cartão somente será permitido através da digitação de senha válida do 
usuário. 
10.7 O bloqueio do uso do cartão deverá ser imediato a partir da base operacional, 
mediante rotina/senha específica. 
10.8 Deverá ser possível a troca periódica ou a validação de senha. 
10.9 O cancelamento do cartão somente poderá ser efetuado pela base operacional. 
10.10 O uso indevido do cartão por usuário não autorizado, cancelado ou bloqueado pela 
base operacional/usuário, se constatado, será considerado falha do sistema e as despesas 
decorrentes serão suportadas pela contratada. 
10.11 A contratada não será responsável por nenhum reembolso de valor decorrente do uso 
de cartão perdido, furtado ou roubado, que não for bloqueado pela base operacional. 

10.12 Serão de responsabilidade da contratada, e às suas expensas, os custos com 
todos osequipamentos, softwares e realização de todo o treinamento dos responsáveis pela 
base de gerenciamento no que se refere à utilização dos sistemas de controle e planejamento, 
assim como pela capacitação no uso dos cartões pelos usuários e pelos estabelecimentos 
credenciados. 

10.13 Além do contido na alínea “e” do item 10.2, estarão disponíveis com o fiscal do 
contrato três cartões extras com disponibilidade para aquisição dos serviços contratados para 
uso em qualquer veículo da frota, como também de veículos oficiais à disposição da 
contratante. 
10.14 Em caso de extravio de cartões, a contratada será comunicada pelo fiscal do contrato 
e os cartões serão repostos sem ônus para a contratante, não podendo exceder o número de 
cartões repostos sem ônus para a contratante a 10% (dez por cento) do quantitativo de 
veículos da frota. Caso o limite seja ultrapassado, a contratante reembolsará a contratada, 
com desconto regressivo ao responsável pelo extravio. 

10.15 A contratada deverá garantir que os preços cobrados na rede credenciada, para 
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pagamento através do cartão, terão como limite o preço à vista. 
10.16 Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão, e cada condutor deverá ter sua 
identificação validada através de senha, durante a execução de qualquer operação realizada 
na rede de serviços. 

10.17 Todos os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada (oficinas e 
concessionárias) da contratada deverão ser por esta reembolsados, inexistindo qualquer 
relação financeira entre a Justiça Federal em Alagoas e tais prestadores de serviço. 

10.18 O início efetivo da prestação de serviços dar-se-á contados 5 (cinco) dias corridos a 
contar da assinatura do contrato. 
 

11. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
11.1 Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será acompanhada pelo fiscal 
do contrato ou seu substituto, designados para este fim por ato da Direção do Foro da Justiça 
Federal - Seção Judiciária de Alagoas, sem prejuízo de eventual contratação de terceiros para 
exercê-la, ou subsidiar a fiscalização da contratante. 
11.2 A fim de comprovar a vantagem para a administração, a contratada deverá 
disponibilizar sistema Audatex/Molicar, Cilia, Orion ou outro instrumento equivalente 
técnico, que deverá, no mínimo, conter todas as marcas e modelos descritas no item 6.2 deste 
Termo de Referência, todas as peças utilizadas na manutenção das referidas marcas e 
modelos, e que possibilite que o fiscal efetue consultas on-line da conformidade de valores 
com relação à tabela de preços dos fabricantes de peças, bem como a consulta quanto à tabela 
de tempos de mão de obra padrão. 
11.3 Sempre que não existir comparativo no sistema oferecido, a CONTRATANTE, por 
intermédio da fiscalização do Contrato, deverá efetuar, obrigatoriamente, a consulta, local ou 
regional (no município/cidade ou, no máximo, no Estado onde se localiza o estabelecimento 
que apresentou o orçamento), de cada um dos itens do orçamento apresentando. Essa 
consulta deverá compreender, no mínimo 3 (três) orçamentos, previamente à execução dos 
serviços. 

11.4 Independentemente da fiscalização exercida pela contratante, a contratada deverá 
exercer fiscalização permanente sobre os serviços por ela executados, objetivando: 

a) Manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados; 
b) Manter permanente contato com a fiscalização do contratante, para solução de 
eventuais problemas. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
12.1 Constituem obrigações da contratada, sem prejuízo de outras obrigações previstas no 
edital da licitação: 

a) manter software de gerenciamento integrado, com captura eletrônica de dados e 
liquidação financeira dos gastos, oferecendo relatórios gerenciais de controle das 
despesas de manutenção de cada um dos veículos da contratante ou a seu serviço; 

b) manter softwares operacionais para processamento das informações nos cartões e 
terminais; 

c) disponibilizar sistema Audatex/Molicar, Cilia, Orion, ou outro instrumento 
equivalente técnico, que deverá, no mínimo, conter todas as marcas e modelos descritas 
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no item 6.2 deste Termo de Referência, todas as peças utilizadas na manutenção das 
referidas marcas e modelos, e que possibilite que o fiscal efetue consultas on-line da 
conformidade de valores com relação à tabela de preços dos fabricantes de peças, bem 
como a consulta quanto à tabela de tempos de mão de obra padrão; 

d) manter cartões individuais que viabilizem o gerenciamento de informações de 
frota para cada veículo; 

e) manter informação dos dados de manutenção no momento dos reparos e trocas, 
abrangendo custos, identificação do veículo por centro de custo, identificação do 
portador do cartão e respectiva unidade organizacional, datas e horários de manutenção, 
em base gerencial de dados disponíveis para a contratante; 

f) manter rede de estabelecimentos credenciados pronta e equipada para aceitar 
transações com os cartões dos usuários no Estado de Alagoas, em Maceió e Arapiraca, 
de acordo com as necessidades da Seção Judiciária de Alagoas; 

g) manter sistema tecnológico integrado que ofereça rapidez e segurança nas 
operações feitas durante as manutenções dos veículos, emitindo comprovantes onde 
constem os valores referentes aos materiais e aos serviços, com seus custos unitários e 
totais, saldo disponível e identificação do condutor responsável, e que viabilize o 
pagamento pela manutenção no estabelecimento por meio de cartão magnético; 

h) disponibilizar cartões de identificação do usuário, com senha pessoal por condutor 
e código para identificação do veículo; 

i) disponibilizar acesso através da WEB (Internet), por meio de senha administrada 
pela Seção de Segurança e Transportes da Contratante, permitindo parametrização de 
cartões e emissão de relatórios; 

j) atender às solicitações dos serviços com presteza e tempestividade; 

k) manter todas as condições de habilitação; 

l) manter centro de atendimento em tempo integral, em todos os dias da semana, 
inclusive feriados, acessado gratuitamente por telefone; 

m) atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, 
disponibilizando-a através de  e-mail, via WEB ou de correspondência encaminhada à 
Seção de Segurança e Transportes da contratante; 

n) garantir que os preços cobrados na rede credenciada terão como limite o preço à 
vista; 

o) substituir no prazo máximo de dez (10) dias úteis, nos casos de defeito, perda ou 
qualquer dano no chip ou no cartão eletrônico, após comunicado o fato pela contratante, 
mediante apresentação de um valor unitário estimado para cada cartão extra solicitado; 

p) fornecer os cartões (1.as vias), em pleno funcionamento e com acesso às 
informações, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da 
entrega dos dados cadastrais da frota e dos usuários; 

q) treinar todos os usuários indicados que utilizarão o serviço objeto da contratação, 
num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da entrega dos 
dados cadastrais da frota e dos usuários; 

r) responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas, decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados; 

s) comunicar imediatamente ao fiscal do contrato quaisquer ocorrências que venham 
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a afetar a qualidade da prestação dos serviços; 

t) não transferir, nem no todo nem em parte, o objeto do contrato, ressalvada a 
subcontratação de firmas especializadas para os serviços de instalação e fornecimento 
dos equipamentos de rede de dados e softwares, mediante prévia comunicação à 
contratante; 

u) apresentar as notas fiscais ao fiscal do contrato após o término do mês da 
prestação dos serviços, com discriminação do valor total dos serviços e materiais, da 
taxa de administração incidente e do número do contrato, da nota de empenho e do 
processo de pagamento no Sistema de Controle de Processos Administrativos (SCPA), 
bem como os dados bancários do contratado; 

v) manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
inclusive a prevista na alínea “e”, devendo comunicar à contratante, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção docontrato; 

w) Apresentar, juntamente com as notas fiscais de prestação de serviços, 
comprovação de regularidade com a seguridade social, FGTS e Fazenda Nacional; 

x) Oferecer em toda a rede credenciada, garantia das peças e serviços pelo prazo de 
90 (noventa) dias. 

y) Disponibilizar 2 (dois) acessos para a contratante, ao sistema Audatex/Molicar, 
Cília, Orion, ou outro instrumento equivalente técnico, que deverá, no mínimo, conter 
todas as marcas e modelos descritos no item 6.2 deste Termo de Referência, todas as 
peças utilizadas na manutenção das referidas marcas e modelos, e que possibilite que o 
fiscal efetue consultas on-line da conformidade de valores com relação à tabela de 
preços dos fabricantes de peças; 

z) Garantir que o preço praticado pela sua rede credenciada para prestação dos 
serviços de manutenção preventiva, corretiva, de garantia e os demais serviços e 
materiais objeto deste Termo de Referência, será equivalente ao preço à vista descrito 
na tabela de preço e tabela de tempos padrão de reparos adotada pelo fabricante do 
veículo manutenido, aplicando após o desconto contratado, cujos valores serão aferidos 
por meio dos sistemas indicados. 

z.1) Sempre que não existir comparativo no sistema oferecido, a CONTRATANTE, 
por intermédio da fiscalização do Contrato, deverá efetuar, obrigatoriamente, a 
consulta/pesquisa de preço, local ou regional (no município/cidade ou, no máximo, 
no Estado onde se localiza o estabelecimento que apresentou o orçamento), de cada 
um dos itens do orçamento apresentado. Essa consulta/pesquisa de preço deverá 
compreender, no mínimo 3 (três) orçamentos, previamente à execução dos serviços, 
com dados da oficina/concessionária consultada, tais como nome, telefone, 
responsável pelos valores informados, além de cada uma das peças/serviços 
devidamente listados, com código de peças e serviços, e com indicação unitária de 
preço consultado. 

 

13. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Constituem obrigações da contratante, sem prejuízo das previstas no edital da licitação: 

a) Fiscalizar o regular cumprimento do contrato; 
b) Fornecer e manter atualizadas todas as informações necessárias à prestação dos 
serviços; 
c) Informar os limites de crédito para cada cartão, a fim de serem gastos com 
manutenção; 
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d) Realizar as pesquisas de preços de peças, mão de obra e tempo para execução de 
serviços, item por item de cada orçamento; 
e) Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se os valores cobrados estão de acordo 
com os contratados, e efetuar o pagamento dos serviços dentro do prazo estipulado. 

 

14. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO 

14.1. Os Serviços somente devem ser autorizados e pagos após a comprovação da vantagem 
do preço de cada intervenção, devidamente comprovada mediante consulta a sistema 
informatizado e, subsidiariamente, pesquisa de preços abrangendo no mínimo 3 (três) 
orçamentos distintos. 
14.2. A contratada, após executados os serviços, estará autorizada a apresentar a nota fiscal, 
acompanhada dos seguintes documentos: 
14.3. Comprovação de regularidade com a seguridade social, FGTS e Fazenda Nacional; 
14.4. Deverá constar da nota fiscal a discriminação do valor total dos fornecimentos, o 
percentual de desconto incidente e do número do contrato, da nota de empenho e do processo 
de pagamento no Sistema de Controle de Processos Administrativos (SCPA), bem como os 
dados bancários do contratado. 

14.5. Após apresentada a nota fiscal, a mesma deverá ser atestada pelo fiscal e pelo gestor do 
contrato, que terão prazo de 5 (cinco) dias úteis para conferir a sua fiel execução, em 
conformidade com as previsões contratuais. 

14.6. O pagamento deverá ser efetuado até 10.º (décimo) dia seguinte ao ateste da nota fiscal, 
mediante depósito em conta bancária da contratada. 

14.7. Se a nota fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a 
liquidação da despesa, ou não vier acompanhada da documentação exigida, o prazo para 
ateste só iniciará a contagem a partir da data em que tais impropriedades forem sanadas. 

14.8. No caso de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo até 
a data do efetivo pagamento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP 
 

onde: 
 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX/100) ; I = (6/100); I = 0,00016438 365 365 
 

15. DAS SANÇÕES 
15.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a contratada ficará sujeita às seguintes 
sanções, assegurada prévia e ampla defesa em regular processo administrativo, sem prejuízo 
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das demais penalidades previstas no edital e na legislação: 
15.1.1. Advertência, por descumprimento injustificado de qualquer das obrigações 
previstas nas alíneas “a” a “p” e “x” do item 12 deste Termo de Referência, e por 
reincidência das obrigações previstas nas alíneas “q” a “v” do item 12 deste Termo de 
Referência; 

15.1.2. Multa: 
 

15.1.2.1. moratória de 1% (um por cento) sobre o valor mensal estimado do 
contrato por dia de atraso, até o máximo de 10 (dez) dias, em que, sem justa causa, 
reincidir no descumprimento das obrigações previstas nas alíneas “a” a “p” e “x” 
do  item 12.1, e pela segunda reincidência no descumprimento das obrigações 
previstas nas alíneas “q” a “v” do item 12.1 deste Termo de Referência; 

 

15.1.2.2. compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor anual estimado do 
contrato, se o atraso de que trata o subitem 15.1.2.1 for superior a 10 (dez) dias; 

15.1.3. Impedimento de participar de licitações e de contratar com a União, com o 
consequente descredenciamento no SICAF após a publicação da sanção: 

 

15.1.3.1. pelo prazo de até 1 (um) ano, quando a multa aplicada for a prevista no 
subitem “15.1.2.2” deste item 15; 

 

15.1.3.2. pelo prazo de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se apresentar documentação falsa, 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, sem prejuízo da aplicação da multa e das sanções penais e civis. 

15.2. Para fins de dosagem da sanção a que se referem os subitens “15.1.3.1” e “15.1.3.2” 
deste item 15, serão avaliados a gravidade da infração e os antecedentes da licitante no 
âmbito da Administração Pública Federal. 
15.3. Tratando-se de serviços a serem pagos, o valor correspondente à multa será 
descontado na ocasião do pagamento. 

15.3.1. Não havendo possibilidade de dedução integral da multa, o saldo será 
cobrado por via administrativa, a ser quitado no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da notificação e, não sendo efetuado o seu recolhimento, a multa será convertida em 
suspensão de contratar e de participar de licitações no âmbito da Justiça Federal - 
Seção Judiciária de Alagoas pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

15.4. A multa compensatória absorverá a multa moratória para uma mesma infração 
cometida. 

15.5. As penalidades previstas não prejudicam as sanções a que se refira o edital, relativas a 
infrações cometidas pelo particular durante o certame licitatório. 
 

Maceió, 25 de julho de 2019. 

 

PAULO CÉSAR LIMA COSTA  
SST/JFAL 
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ANEXO II 
 

MODELO DA PROPOSTA 
 

Dados da Empresa: 
CNPJ: 
Endereço:                                                              Cidade:                        Estado: 
Fone(s):                                                                E-mail: 
Dados do representante da empresa para assinatura do Contrato 
Nome: 
Profissão: 
CPF:                                                         Identidade nº:        
E-mail: 
Para fins de Pagamento: 
Banco: .............. Agência: ................... C/Corrente: ............................. 
Prazo de validade desta proposta: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de 
qualquer natureza resultante da execução do objeto licitado, sem quaisquer acréscimos em 
virtude de expectativa inflacionária ou de custos financeiros, compreendidos todas as 
despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, fretes, seguros, taxas, etc., 
e deduzidos os descontos eventualmente concedidos; 

Declaramos ainda que concordamos com todos os termos do Edital Pregão n.º 22/2019 –
JF/AL. 

 

ESTIMATIVA DE CUSTO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 

Lubrificantes R$ 2.500,00 

Manutenção corretiva e preventiva R$ 7.000,00 

Estimativa Total Mensal R$ 9.500,00 

Valor Total Estimado Anual R$ 114.000,00  

PERCENTUAL DE DESCONTO % 

Valor Total Estimado Anual com desconto R$ _________ 
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Valor total por extenso : R$ ___________(____________________________________) 

 

Local, ____ de _________________de ___________. 

_____________________________________ 

 

Representante Legal da Empresa 

ANEXO III 

 
MINUTA DO CONTRATO  

                
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS E SERVIÇOS POR MEIO DE 
CARTÃO ELETRÔNICO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DA JUSTIÇA FEDERAL E 
A EMPRESA _________________________. 
 

Aos XXXXXX dias do mês de XXXXXX do ano de dois mil e XX, de um lado a 
UNIÃO, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ALAGOAS, inscrita no CNPJ n.º 05.419.211/0001-87, com sede na Av. Menino 
Marcelo, s/n.º, Serraria – Maceió/AL, neste ato representada pelo Senhor Juiz Federal 
Diretor do Foro, XXXXXX, portador do CPF n.º XXX e do RG n.º XXX SSP-XX, 
residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, e, de 
outro lado, a empresa XXXXXXXXX , inscrita no CNPJ sob o n.º XXX, estabelecida na 
Rua XXXXXX, CEP n.º XXXXX, telefones: (XX) XXXX, e-mail: XXXX,  neste ato 
denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. XXXX, brasileiro, residente e 
domiciliado em Maceió, portador da Cédula de Identidade n.º XXXX-SSP/XX e CPF 
(MF) n.º XXXXX, residente XXXXX, resolvem celebrar o presente cujo objeto consiste 
na contratação de empresa especializada para prestar serviços informatizados de 
gerenciamento, controle e fornecimento de peças e serviços de manutenção 
preventiva e corretiva da frota de veículos automotores da Justiça Federal, 
mediante a utilização de cartão eletrônico, em conformidade com a Lei n.º 10.520, de 
17 de julho de 2002, Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, 
subsidiariamente pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Decretos n.º 5.450/2005 e 
7.892/2013, e demais legislações aplicada à matéria, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS  

1.1. O presente contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo: 

1.1.1. Os termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 22/2019 - JFAL; 
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1.1.2. Os termos da proposta firmada pela CONTRATADA constante do 
Processo Administrativo n.º 0001603-02.2019.4.05.7200-JFAL; 

1.1.3. As disposições da Lei n.º 8.666/93 e legislação complementar vigente 
e pertinente à matéria; 

1.1.4. Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que 
couber, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 
direito privado, na forma do art. 54, da Lei n.º 8.666/93, combinado com o 
inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal. 

1.2. Integram o presente instrumento contratual, como se nele estivessem transcritos, os 
seguintes documentos: 

1.2.1. O Processo Administrativo n.º 00807-11.2019.4.05.7200-JFAL; 

1.2.2. O Edital do Pregão Eletrônico n.º 22/2019-JF/AL; 

1.2.3. Proposta firmada pela CONTRATADA em XX/XX/2019; 

1.2.4. Portaria n.º 233/2019/GDF. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E SUA EXECUÇÃO 

2.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestar serviços informatizados de gerenciamento, controle e fornecimento de peças e 
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores da Justiça 
Federal – Seção Judiciária de Alagoas, com a utilização de cartão eletrônico com chip 
(tecnologia smart) ou cartão com tarja magnética (transmissão por meio de linha 
telefônica ou equivalente), serviços de confecção e fornecimento de placas e tarjetas de 
identificação dos veículos, incluindo-se pagamento das taxas para obtenção das placas e 
tarjetas, nos padrões do CONTRAN e serviços de confecção de chaves simples ou 
codificadas para veículos, além de abertura de portas e reparo em fechaduras de portas 
dos veículos, conforme as especificações descritas no ANEXO I do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º 22/2019 JFAL. 

2.2. O regime de execução da presente avença é a indireta decorrente de empreitada por 
preço global (maior percentual de desconto), sendo originário da licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico de nº 22/2019 - JFAL. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

3.1. O presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, tendo seu início a contar da 
assinatura do Diretor do Foro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos 
conforme previsão contida no art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR  

4.1. A CONTRATADA concederá o percentual de desconto de __% (__) sobre o valor 
anual estimado. 

6.2 O valor estimado global do presente Contrato é de R$ ____ (____), conforme a seguir 
especificados, já considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas 
decorrentes da execução do objeto. 
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ESTIMATIVA DE CUSTO 
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 

Lubrificantes R$ 2.500,00 

Manutenção corretiva e preventiva R$ 7.000,00 

Estimativa Total Mensal R$ 9.500,00 

Valor Total Estimado Anual R$ 114.000,00  

PERCENTUAL DE DESCONTO % 

Valor Total Estimado Anual com desconto R$ _________ 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para a CONTRATANTE, no corrente exercício, classificadas 
no Programa de Trabalho: 096903– Julgamento de Causas na Justiça Federal e no 
Elemento de Despesa 33.90.39.  

5.2.  Para atender a parcela da despesa pertinente ao exercício em curso foi emitida a 
Nota de Empenho n.º 201_NE000__, de __/__/201_, na modalidade _________, no 
valor de R$ _____(____). 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos equipamentos e serviços à 
CONTRATADA após emissão do termo de recebimento definitivo, no prazo de até 10 
(dez) dias a contar da data de apresentação da nota fiscal/fatura, mediante ordem bancária, 
em moeda corrente, devendo a respectiva fatura vir acompanhada da informação 
indicativa do banco, agência e conta bancária da CONTRATADA, na qual será 
realizado o crédito. 

6.2.  É vedada a cessão de crédito à CONTRATADA.  

6.3.  É vedada a antecipação de pagamento à CONTRATADA, ressalvadas àquelas para 
melhor atender ao interesse público e expressamente autorizadas pelo Ordenador de 
Despesas.  

6.4.  A CONTRATANTE, na condição de contribuinte substituto, reterá na fonte os tributos 
e contribuições, nos termos estabelecidos pela legislação.  

6.5.  Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação financeira.  

6.6. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

6.6.1. prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

6.6.2. prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por 
meio da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), 
emitido pela Caixa Econômica Federal; 
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6.6.3. prova de inexistência de débito inadimplido perante a Justiça de Trabalho, 
através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT). 

6.7. Os documentos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”  do parágrafo anterior poderão ser 
dispensados caso se encontre atualizado o cadastramento do contratado junto ao SICAF.    

6.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, ao valor devido será acrescida 
compensação financeira, a partir do primeiro dia após a data limite constante do Parágrafo 
Terceiro até a data do efetivo pagamento, tendo como base o IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo), aferido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), ou pelo índice que venha a substituí-lo, cálculo pro rata tempore, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

CF = [(1 + IPCA/100) n/30 – 1] X VP, onde: 

CF = compensação financeira 

IPCA = percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

VP = valor da parcela a ser paga 

n = número de dias contados do primeiro dia seguinte à data limite fixada no caput desta 
Cláusula até a do efetivo pagamento. 

6.9. A CONTRATADA não terá direito ao recebimento da compensação financeira de que 
trata o Parágrafo Sétimo caso concorra de alguma forma para o atraso do pagamento, como, 
por exemplo, se não apresentar quaisquer dos documentos indicados no Parágrafo Quinto. 

6.10. Caso a CONTRATADA se enquadre nas hipóteses de isenção ou não retenção de 
tributos e contribuições, deverá comprovar tal situação no ato de entrega da nota fiscal. 

6.11. A CONTRATADA optante pelo SIMPLES, para fins do disposto no parágrafo 
anterior, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação da Declaração, em duas 
vias, a que se refere o art. 6º da Instrução Normativa nº 1.540, de 05/01/2015, da Secretaria 
da Receita Federal. 

6.12. O documento fiscal deverá estar de acordo com as descrições contidas na nota de 
empenho, bem como apresentar o mesmo número de CNPJ indicado na proposta e nos 
documentos de habilitação. 

6.13. Para todos os fins, considera-se a data do pagamento o dia da emissão da ordem 
bancária. 

6.14. O pagamento ficará condicionado à disponibilidade financeira, consoante dotação 
orçamentária. 

6.15. Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA estarão sujeitos, quando for o 
caso, à retenção dos tributos e contribuições na forma determinada em lei, ficando a 
CONTRATADA incumbida de fazer as comprovações necessárias na hipótese de não 
retenção. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA 

7.1. As peças e serviços deste contrato serão garantidos pelo período mínimo de 90 
(noventa) dias. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

8.1. A Contratante e Contratada obrigam-se a cumprir todas as especificações e condições 
estabelecidas no item 10 do anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 22/2019. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços caberão à Seção de 
Segurança e Transporte, mediante o Fiscal deste Contrato.  

9.2. Caberá ao fiscal do contrato registrar as ocorrências relacionadas com a execução, 
comunicando à empresa as providências necessárias, as quais deverão ser prontamente 
atendidas.  

9.3 - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 
na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes.  

9.4 - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto e termos do presente 
instrumento deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a 
Justiça Federal em Alagoas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E D A 
CONTRATADA 

9.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA obrigam-se a cumprir todas as exigências 
estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 18/2019 - JFAL. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. A CONTRATADA ficará sujeita a uma das sanções administrativas previstas nas 
Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/1993, a serem aplicadas pela autoridade competente do 
CONTRATANTE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

10.2. Em virtude da inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na 
execução, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo de outras previstas na legislação 
pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem: 

a) Advertência; 

b) Multa:  

b.1) de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do contrato, até o 
máximo de 10 (dez) dias, em virtude do descumprimento das obrigações 
previstas no item 15 do anexo I do edital o Pregão Eletrônico 22/2019 – 
JF/AL ;  

b.2) de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do contrato, diante de 
atraso superior a 10 (dez) dias, em virtude do descumprimento das 
obrigações previstas no item 15 do anexo I do edital o Pregão Eletrônico 
22/2019 – JF/AL;  
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c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a CONTRATANTE, conforme ANEXO I  do Edital Pregão Eletrônico 
22/2019 – JF/AL; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com bases no subitem anterior. 

10.3. As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados, ou ainda, 
quando for o caso, cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. 

10.4. As sanções aplicadas à CONTRATADA serão registradas no SICAF. 

10.5. A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias 
expressamente concedidas pelo CONTRATANTE, em virtude de caso fortuito maior ou 
de impedimento ocasionado pela Administração. 

10.6. As multas previstas nesta cláusula, caso sejam aplicadas, poderão ser descontadas 
por ocasião do pagamento, ou depositadas, em até 05 (cinco) dias contados da decisão, à 
crédito da CONTRATANTE, sob pena de providência no sentido de inscrição do débito 
junto à Divida Ativa da União e cobrança judicial pelo rito e com os encargos da 
execução fiscal.  

10.7. As sanções fixadas nesta cláusula serão aplicadas mediante Processo 
Administrativo a cargo da Administração da CONTRATANTE, no qual será assegurado 
à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 
78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º 22/2019 - JFAL. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

12.1.. O regime de execução da presente avença é a execução indireta por empreitada 
por preço global, sendo originário da licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 
22/2019 - JFAL. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

13.1. O percentual de desconto não sofrerá reajuste durante a vigência deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS CASOS OMISSOS 
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14.1. Aplica-se a este Contrato o regime jurídico dos contratos administrativos instituído 
pela Lei n.º 8.666/1993 especificamente ao disposto no artigo 58.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO  

15.1. À luz do que preceitua o art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93, este contrato 
será publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial da União - Seção 3. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Alagoas, para dirimir as 
questões derivadas deste Contrato.  

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato 
lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes. 

XXXXXXXXXXXXXXX 
Juiz Federal Diretor do Foro 

PELA CONTRATANTE 

XXXXXXXXXXXXX 
 Proprietário 

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

 

DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Conforme ajustado em reunião, apresentam-se

sucintamente as dificuldades enfrentadas na composição do
termo de referência para a contratação de serviços de
manutenção dos veículos da frota com fornecimento de
materiais e sem dedicação exclusiva de mão de obra.

A precificação de materiais e de mão de obra
destacam-se no contexto, já que há alguns óbices para o
estabelecimento de paradigmas ou referenciais:

(i) as tabelas dos fabricantes com valores de peças
e serviços praticados não são disponibilizadas, houve várias
tentativas, sem sucesso;

(ii) as tabelas do Sindicato da Indústria de
Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo -
SINDIREPA-SP, são incompletas e desatualizadas, com uso
desaconselhado pelo próprio ente (0559817);

(iii) as concessionárias de veículos, que podem
confeccionar orçamentos de peças e serviços para instruir os
processos, quando apresentam orçamentos, só precificam os
itens disponíveis em estoque e não quantificam mão de obra,
somente a precificam;

(iv) as oficinas não-concessionárias, que poderiam
refletir os preços praticados no mercado local para peças
genuínas, originais e similares, e mão de obra, também não
respondem aos pedidos de orçamentações, a exemplo do
ocorrido nestes mesmos autos;

(v) os aplicativos de orçamentação eletrônica,
destacadamente o Audatex, que dispõem de base
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compreensiva de dados sobre materiais e serviços relativos
aos veículos comercializados nacionalmente, poderiam servir
de referencial de preços e quantidades, mas já foram
rechaçados várias vezes como paradigmas válidos para a
fixação de valores (em forma de percentuais de desconto) em
lances de Pregão Eletrônico e conseguintes contratações.

Registra-se que, dos contatos mantidos com os
prestadores de serviço do mercado, percebe-se que há
desvelada indisposição das concessionárias em apresentar
orçamentos, pois sabem que, exceto em situações de
manutenção em garantia, não haverá retorno para a empresa,
bem como há desinteresse das demais oficinas em manter
relacionamento com o TRE-Al, declaradamente em razão
das experiências pretéritas dissonantes daquelas havidas
com outros órgãos e da disseminação dessas informações no
mercado.

No que se refere ao modelo de contratação por
meio de cartão eletrônico, no formato de quarteirização, tem-
se:

(i) problemas com diagnósticos divergentes entre
oficinas credenciadas, originando dificuldade decisória na
escolha das intervenções a serem realizadas e no acionamento
de garantias, no caso de alegação de problemas correlatos;

(ii) os preços tendem a ser mais elevados, em razão
do comissionamento da quarteirizada, que, conforme
sondagem informal, flutuam entre 12% (doze por cento) e
16% (dezesseis por cento) do valor da nota fiscal;

(iii) pela experiência tida com a empresa Prime
Benefícios, as oficinas credenciadas deixam de apresentar
orçamentos caso não sejam eleitas para as primeiras
intervenções, havendo participação média de 3 (três) ou 4
(quatro) oficinas que ofertam preços após contatos diretos ao
telefone solicitando-os.

Diante dos obstáculos enfrentados, a frota do TRE-
Al encontra-se há meses sem manutenção regular, com vários
veículos parados e os demais na iminência de não mais reunir
condições de circulação.

Esse cenário é especialmente preocupante,
considerando-se o risco ao próprio fim da Justiça Eleitoral:
estamos em ano de Eleições Municipais, com a primeira data
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relevante em maio, com o fechamento do Cadastro Eleitoral, e
a capacidade logística do órgão está reduzidíssima.

As proposições de nova abordagem de precificação
apresentadas por meio do despacho GSAD 0647723,
resultante de conversa havida com este subscritor em
gabinete, com a devida vênia, demandam que este Tribunal
escolha um referencial de preços eficiente e eleja um modelo
de contratação para que se supere a incapacidade operacional
que se avizinha.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção Substituto, em 24/01/2020, às 17:49, 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
0648019 e o código CRC 51FF1970.

0010231-21.2019.6.02.8000 0648019v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
A SAPEV, por conduto do Despacho 0648019,

apresenta o atual quadro enfrentado pela Unidade quanto
ao formato de contratação de manutenção de veículos que se
enquadre, com perfeição, no figurino traçado pelas unidades
de controle.

Esse cenário de dificuldades pode ser observado na
análise do PA 0004410-36.2019.6.02.8000, que trata do
monitoramento das medidas adotadas em atenção às
recomendações e ressalvas constantes da Auditoria na
Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos da Frota do
TRE/AL (Processo SEI nº 0008063-80.2018.6.02.8000). Nesse
sentido, na Informação nº 5012, desta Secretaria (0583009),
já havíamos assinalado as drásticas medidas propostas então:

Conforme já comunicado a essa Diretoria-
Geral , a unidade gestora do contrato
propôs a suspensão de todo e quaisquer
serviços de manutenção veicular e, se
possível, até a rescisão do contrato, até
que seja elaborado um novo Termo de
Referência, com apoio das unidades de
orientação técnica e até da Seção de
Contabilidade, vinculada à COFIN, que, em
face das atribuições que lhe são imputadas
pelo Regulamento da Secretaria, tem feito um
rigoroso acompanhamento da execução
contratual, fato esse verificável por meio de
consultas aos registros de conformidade
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lançados em autos de pagamentos relativos ao
contrato (v. Despacho GSAD 0558488 do
processo administrativo SEI 0010108-
91.2017.6.02.8000). (grifos não constantes do
original)

Nesse intuito, foi constituída equipe de
planejamento da nova contratação, nos autos do processo
administrativo SEI 0006303-62.2019.6.02.8000), porém,
situações adversas, como restrições de participação de
servidor da Seção de Contabilidade e o excesso de atribuições
da servidora lotada na SEGEC, dificultaram a evolução dos
trabalhos (vide doc. 0636722), de tal forma que foram abertos
os presentes autos, em que se buscou modelos adotados por
outros órgãos para a contratação almejada, sem prejuízo de
que a proposição fosse objeto de avaliação prévia, pelo titular
da COSEG, no sentido de se aferir sua conformidade ao
resultado da referida auditoria, conforme segue:

Em face do abertura do PA 0010231-
21.2019.6.02.8000, em que a SAPEV
apresenta Termo de Referência para
contratação dos serviços de manutenção
veicular, peço-lhe vênia para sugerir que seja
desconstituída a comissão de que trata os
presentes autos (Portaria Presidência nº 310 -
 0576926, e Portaria Presidência nº 336 -
 0585534), considerando as dificuldades
observadas de tramitação (vide
Despacho 0582888 e Informação 6417, da
SEGEC - 0612981).
Nesse aspecto, pondero que as revisões e
demais atos atinentes à avaliação
preliminar de conformidade da
proposição ao resultados da última
auditoria realizada poderão ficar a cargo
do próprio Coordenador de Serviços
Gerais com apoio das demais unidades
instrutórias e consultivas competentes
(AJ-DG e ACAGE). (grifos não constantes do
original).

As ponderações da SAPEV, no entanto,
recomendam, em nosso modo de sentir, que a questão seja
objeto de deliberação preliminar acerca do formato a ser
adotado, considerando, sobretudo, os referenciais constantes
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dos documentos 0648013 (TRT da 19ª Região)
e 0648014 (Justiça Federal - Seção Judiciária de Alagoas).

Nestes termos, peço-lhe vênia para submeter os
autos à superior consideração dessa Diretoria-Geral.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/01/2020, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0649972 e o código CRC 288E166D.

0010231-21.2019.6.02.8000 0649972v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2020.
Peço vênia ao Sr. Diretor-Geral, para reencaminhar

os autos à SAPEV, atendendo a pedido, com o obejtivo de
complementar a informação prestada no Despacho 0648019,
com vistas ao aperfeiçoamento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/02/2020, às 14:56, 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
0653526 e o código CRC 7E1A38AD.

0010231-21.2019.6.02.8000 0653526v1

Despacho GSAD 0653526         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 153



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em adendo ao despacho SAPEV 0648019,

apresenta-se proposição desta unidade, lastreada nas
experiências contratuais pretéritas deste Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, e nas contratações vigentes
realizadas pela Justiça Federal de Alagoas - JFAL (0648014), e
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região - TRT19
(0648013), bem como nos referenciais sugeridos em despacho
(0647723).

O sistema de precificação de materiais e
quantificação de mão de obra é destacadamente o maior
obstáculo a ser superado: é necessário estabelecer paradigma
alcançável, tanto para o prestador, como para o tomador do
serviço, a ser utilizado no processo licitatório e que seja
igualmente sustentável durante todo o curso da execução do
contrato decorrente.

Já houve tentativas de utilizar-se como referencial
os valores e quantitativos de orçamentos emitidos por
concessionárias de veículos nos contratos n.º05/2017 e
n.º30/2018, com dificuldades em ambas as execuções, tenha
sido ou pela quase impossibilidade de obtenção dos
orçamentos referenciais, pois as concessionárias recusavam-
se a fornecê-los, ou pela ausência de itens orçados, pois as
concessionárias somente registravam os materiais disponíveis
em estoque.

Dessa forma, no entender desta Seção, orçamentos
oriundos de concessionárias não cumprem os requisitos
necessários para servir de referencial de preços para a
execução de contrato de manutenção veicular.
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Nos modelos adotados pela JFAL e TRT19 utilizam-
se amplamente softwares de orçamentação, ou exclusivamente
AUDATEX, ou alternativamente AUDATEX, CILIA, ORION ou
equivalentes técnicos para as precificações. Esses aplicativos
de orçamentação são disponibilizados pelo mercado e
possibilitam a obtenção de preços de materiais e serviços de
grande número de modelos de veículos comercializados
nacionalmente.

Ao utilizar-se um software de orçamentação como
referência de preços e quantidades de materiais e serviços,
há a obrigação contratual de produção de orçamentos sob
demanda, com disponibilidade em tempo integral e com
valores e quantificações de mão de obra atualizados. Dessa
forma, o critério de julgamento em licitação seria o maior
desconto sobre os valores obtidos a partir desse software -
destaca-se que há procedimento em curso onde se propõe a
aquisição de licença dessa natureza (0010689-
38.2019.6.02.8000).

Em adição ao referencial sugerido, entende-se ser
possível a realização de pesquisa no mercado local por meio
da Seção de Instrução de Contratações - SEIC, com vistas a
estabelecer limite máximo de preços, contanto que se fixe
prazo para retorno da cotação, de forma a não retardar a
aprovação dos orçamentos, o que poderia ensejar a redução
da disponibilidade da frota - em alinhamento com o despacho
GSAD 0647723, in fine.

Ou seja, opina-se que o referencial de preços sejam
os valores obtidos a partir de um software de orçamentação
escolhido pelo TRE/AL (não um rol alternativo), com a
possibilidade de confirmação de preços por pesquisa no
mercado local a ser realizada em curto prazo.

No que se refere às sugestões apresentadas por
vossa senhoria (0647723), entende-se positiva a segmentação
de preços de mão de obra por categoria de veículos e por
tipos de serviços, pois há, ao nosso ver, potencial para
precificações mais adequadas a cada espécie.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 10/02/2020, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 10/02/2020, às 18:31, 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
0653617 e o código CRC 1C5AB36A.

0010231-21.2019.6.02.8000 0653617v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Reporto-me ao Despacho GSAD 0653526, para

submeter à consideração superior de Vossa Senhoria a
proposição da SAPEV, veiculada no Despacho 0653617,
acerca do modelo  para a contratação do serviço de
manutenção veicular.

Peço-lhe vênia para que ao presente feito seja
assinalada prioridade de tramitação, dado o precário quadro
de manutenção da frota deste Tribunal, que demanda ações
urgentes para que se possa garantir a execução dos atos
praparatórios ao pleito que demandem transporte, sem olvidar
das atividades ordinárias cuja execução tem sido levada a
termo com bastante sacrifício.

Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/02/2020, às 11:09, 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
0655032 e o código CRC 6CF005E6.

0010231-21.2019.6.02.8000 0655032v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2020.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para

fins de pronunciamento acerca da situação posta no Despacho
SAPEV 0653617. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/02/2020, às 15:11, 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
0655596 e o código CRC 955FFD47.

0010231-21.2019.6.02.8000 0655596v1
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PROCESSO : 0010231-21.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : CONSULTA. MODELO DE CONTRATAÇÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

 

Parecer nº 231 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Senhor Diretor-Geral, 
 

1. OBJETO 
Segue manifestação desta Assessoria Jurídica, em

atenção ao encaminhamento de Vossa Senhoria (0655596),
solicitando pronunciamento acerca da situação proposta no
Despacho SAPEV 0653617. 

A questão que ora se apresenta pode ser assim
resumida: a SAPEV está insatisfeita com a metodologia
atualmente adotada por este Tribunal no orçamento de
materiais e mão de obra em contratos de manutenção de
veículos. Por meio do referido documento, aquela unidade
sugere a prática de modelos já adotados  na Justiça Federal de
Alagoas e no TRT da 19ª Região, órgãos que se
utilizam amplamente de softwares de orçamentação, ou
exclusivamente AUDATEX, ou alternativamente AUDATEX,
CILIA, ORION ou equivalentes técnicos para as precificações.

No Despacho (0100238), a SAPEV apresenta as
maiores dificuldades no trato de contratos do gênero:

"(i) as tabelas dos fabricantes com valores
de peças e serviços praticados não são
disponibilizadas, houve várias tentativas,
sem sucesso;
(ii) as tabelas do Sindicato da Indústria de
Reparação de Veículos e Acessórios do
Estado de São Paulo - SINDIREPA-SP, são
incompletas e desatualizadas, com uso
desaconselhado pelo próprio ente
(0559817);
(iii) as concessionárias de veículos, que
podem confeccionar orçamentos de peças
e serviços para instruir os processos,
quando apresentam orçamentos, só
precificam os itens disponíveis em
estoque e não quantificam mão de obra,
somente a precificam;
(iv) as oficinas não-concessionárias, que
poderiam refletir os preços praticados no
mercado local para peças genuínas,
originais e similares, e mão de obra,
também não respondem aos pedidos de
orçamentações, a exemplo do ocorrido
nestes mesmos autos;
(v) os aplicativos de orçamentação
eletrônica, destacadamente o Audatex,
que dispõem de base compreensiva de
dados sobre materiais e serviços relativos
aos veículos comercializados
nacionalmente, poderiam servir de
referencial de preços e quantidades, mas
já foram rechaçados várias vezes como
paradigmas válidos para a fixação de
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valores (em forma de percentuais de
desconto) em lances de Pregão Eletrônico
e conseguintes contratações."

Segundo explica a  Seção de Administração de
Prédios e Veículos (0653617), tais aplicativos estão
disponíveis no mercado e possibilitam a obtenção de
preços de materiais e serviços de grande número de modelos
de veículos comercializados nacionalmente. A seu ver, a
precificação de materiais e quantificação de mão de obra
seriam destacadamente o maior obstáculo a ser superado nas
contratações do gênero, sendo necessário estabelecer um
parâmetro para utilização no processo licitatório, que fosse
igualmente sustentável durante toda a execução do contrato
dele decorrente. 

Em síntese, aquela unidade propõe que os preços
médios de peças e serviços sejam obtidos:

a) primeiramente, a partir da consulta a
um software de orçamentação escolhido
pelo TRE/AL (não um rol alternativo);
b) em seguida, que fossem ratificados
mediante pesquisa realizada pela Seção
de Instrução de Contratações junto ao
mercado local. 

No que concerne à mão de obra, encerrou por
sugerir a segmentação de preços por categoria de veículos
(vans, ônibus, caminhões etc.) e por tipo de serviço (mão de
obra especializada em funilaria, pintura, elétrica e mecânica
em geral, geometria/alinhamento, balanceamento e
cambagem), como explicado pelo Senhor Secretário de
Administração no Despacho 0647723. Dessa forma, o critério
de julgamento em licitação seria o maior desconto sobre os
valores obtidos a partir desse software - destacando que há
procedimento em curso onde se propõe a aquisição de licença
dessa natureza (0010689-38.2019.6.02.8000).

 É, no que interessa, o relatório. 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO
 
Segundo informações do site Auto

online, o Sistema Audatex consiste em um banco de dados
“com cerca de um milhão de informações cadastradas entre
peças de funilaria e as principais peças de mecânica
costumeiramente avariadas em uma colisão, com seus
respectivos preços e tempo de mão-de-obra necessário para a
reparação. O Sistema Audatex tem a maior abrangência de
veículos em circulação no território brasileiro, com
informações de todos os modelos de automóveis nacionais e
dos principais importados desde 1984. É também o único
sistema que oferece banco de dados de caminhões com
modelos a partir de 1987 – o que representa 89% da frota, e
também que inclui informações sobre 85% das motos
vendidas no País. O Sistema Audatex tem dados precisos e
atualizados porque as informações são fornecidas pelas
próprias montadoras de veículos”.

 
De início, insta ressaltar que o debate ora proposto

não é inédito. A presente proposta da SAPEV tem sido objeto
de frequente discussão e por outras ocasiões foi analisada por
esta Assessoria, ainda que de forma indireta.

 
- Nos autos do Proc. SEI nº 0005551-
61.2017.6.02.8000, por exemplo,
tratou-se de consulta sobre a
possibilidade de se alterar a forma de
verificação da compatibilidade dos preços
de materiais e serviços orçados pela
empresa prestadora de serviços de
manutenção de veículos - no andamento
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da execução contratual, haja vista a
dificuldade encontrada pelos gestores do
contrato pelo fato de que as tabelas dos
fabricantes com valores de peças e
serviços praticados não são
disponibilizadas. A questão foi encerrada
tendo em vista as informações da SAPEV,
dando conta da falta de resposta do
representante da AUDATEX em
fornecer maiores informações acerca da
composição dos preços constantes no
referido sistema. Àquela ocasião
(0318300), esta Assessoria Jurídica
manteve o posicionamento anterior
(0265865), no sentido de que deveria ser
mantida a exigência contratual de
fornecimento de orçamento oriundo do
fabricante/concessionária da respectiva
marca do veículo sob manutenção, posto
que sua redação adveio do termo de
referência que instruiu a contratação, no
Proc. SEI nº 0208662. 
 
- Já nos autos do Proc. SEI
nº 0010108-91.2017.6.02.8000, 
instada pelo Despacho AJ-DG (0385318), a
ACAGE manifestou-se sobre a utilização
do sistema Audatex, como parâmetro para
o cálculo do desconto percentual ofertado
para as peças, por meio do Parecer 788
(0388108) e do Parecer nº 943
(0400202).  Abaixo, os trechos de maior
relevância: 
 

"O tema em questão, foi objeto de
análise do Parecer nº
00701/2014/CJUPR/CJUPR/AGU, que
define o sistema Audatex da seguinte
forma:  SISTEMA AUDATEX: é um
software de orçamentação eletrônica
destinado à reparação automotiva.
Contém um completo banco de dados
com os modelos de veículos
nacionais e importados. 
Ou seja, como o sistema AUDATEX
trata-se de um produto que deve
ser adquirido pelas empresas
licitantes, é temeroso para a
administração pública limitar-se
a definir os preços que serão
aplicados à apenas uma
possibilidade, inclusive,
condicionando aos licitantes
obter tal produto para que assim
participe do certame. 
Assim como as cláusulas a seguir
transcritas que fazem a mesma
restrição à consulta ao sistema
AUDATEX: 

7.2. O serviço de manutenção
veicular será pago
considerando a hora/trabalho
para mão de obra e pelo
percentual de desconto do
preço à vista da tabela
AUDATEX para peças e
acessórios utilizados.
7.5.1. Extrato do Sistema
AUDATEX que demonstre o
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Tempo Padrão de Mão de
Obra para os serviços de
manutenção veicular;
7.5.1.1. Poderá ser solicitada
pela Contratante a
apresentação de, ou Tabela do
Fabricante de Tempo Padrão
de Mão de Obra, ou Tabela
Tempária do Sindirepa-SP
para confrontação dos
quantitativos constantes do
Extrato do Sistema AUDATEX,
por amostragem;
7.5.2. Extrato do Sistema
AUDATEX que demonstre os
preços praticados pelo
mercado para comercialização
das peças de reposição a
serem aplicadas nos veículos,
nos termos do subitem 8.12,
abaixo;
7.5.2.1. A Contratante, por
meio de seu Gestor, Fiscal ou
outro servidor designado para
tanto, poderá comparecer ao
estabelecimento da
Contratada e solicitar
demonstração do
funcionamento do Sistema
AUDATEX e repetição do
procedimento de
orçamentação para
confrontação, por
amostragem, dentro do prazo
de 02 (dois) dias úteis após a
data de entrega do extrato
original;

A indicação apenas do sistema
Audatex no edital, a nosso ver,
poderá ensejar contestações,
considerando que há no mercado
empresas similares para
consultas, e o texto da
minuta está sendo taxativo
quanto à empresa a ser
consultada, tendo em vista que
existem outras empresas que
atuam no mercado com o mesmo
objetivo da Audatex.
Nesse sentindo, ressalta o Tribunal
de Contas da União, no relatório,
contido no Acórdão Plenário nº
2354/2017:  

7. Verificou-se, também, que
há necessidade de adoção de
procedimentos que
minimizem o risco de
aquisições com valores
diretamente extraídos de
tabelas referenciais de
orçamentação, visto que essas
possuem itens com valores
manifestamente superiores
aos cobrados no mercado. No
caso em exame, esse risco é
neutralizado com o envio dos
orçamentos às oficinas
credenciadas, para que estas
possam oferecer suas
propostas de preços, o que
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estimula as diminuições dos
preços de bens e serviços por
meio da competição entre
elas. Foi informado que,
muitas vezes, esse
procedimento assegura
descontos superiores àquele
mínimo utilizado como
critério na seleção das
propostas das licitantes.
(...)
9. Foi ressaltado que esse
modelo de contratação se
contrapõe à realização de
licitações cujo preço da peça
e/ou item a ser contratado
adote como metodologia
simplesmente um valor de
desconto sobre os preços
indicados em uma tabela
referencial (Cilia, Audatex,
Orion ou afins) , devido ao
risco de contratações
antieconômicas. (...) Grifo
nosso.

No item 9.3.1, do referido Acórdão, 
o TCU recomenda a adoção de
controles e procedimentos para
minimizar risco de aquisição de
peças meramente com base em valor
contante de tabelas referenciais. 
Por oportuno, trazemos a análise o
Acórdão Plenário nº 120/2018, do
TCU, que alerta sobre a necessidade
do gestor do contrato de manutenção
preventiva e corretiva de veículos,
tenha conhecimentos básicos sobre o
assunto, portanto, recomendamos
que, oportunamnete, 
a Administração possibilite
treinamento para o servidor a fim de
minimizar o gasto, pois, quanto mais
qualificado o gestor, mais bem
sucedida será a execução o contrato
terá, conforme ressalta o texto o
Acódão:  

9.3. com fundamento no art.
250, III, do Regimento Interno
do TCU, c/c art. 6º da
Resolução-TCU 265/2014,
recomendar à Empresa
Brasileira de Correios e
Telégrafos que, no âmbito das
licitações e contratações
relacionadas ao mesmo
modelo sob exame, avalie a
conveniência e a
oportunidade de:
9.3.1. designar para atuar na
condição de fiscal do contrato
empregado que tenha passado
por treinamento em mecânica
e possua, no mínimo,
conhecimentos básicos sobre
o assunto, com vistas a
mitigar os riscos da
desnecessidade de
contratação de serviços
e/ou reposição de peças
sem defeitos. (grifo nosso). 
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Pelo exposto, em consonância com o
que recomenda o TCU,  opinamos
pela adoção das tabelas ofertadas
pelas empresas concessionárias,
para efeito de definição do valor
a ser pago nos serviços e compras
de peças, utilizando as consultas
da empresa Audatex, ou outras
similares, como um elemento
assessório comparativo, a fim de
minimizar os riscos à
economicidade do órgão e de
restrição de competividade entre
as licitantes. " (grifos nossos)

 
 
Sobre a matéria, o Parecer nº 098/2016/CJU-

RN/CGU/AGU  constitui uma boa referência, senão vejamos:
"10. Como se vê, o entendimento
esposado pelo TCU aponta no sentido de
que o critério do maior desconto sobre
tabela deve se limitar às hipóteses em que
esta for a única medida econômica e
operacionalmente viável, sendo um dos
exemplos dados pela Corte de Contas
justamente o caso de pregão para
aquisição de “toda e qualquer peça
passível de substituição nos
veículos” (hipótese em que entendeu
aquela Corte ser aceitável o critério de
concessão de desconto com base na
tabela de preço dos fabricantes).
(...)
22.Nesse ponto, vale lembrar
que cumpre ao órgão gerenciador e
aos eventuais órgãos participantes,
em qualquer caso – ainda que seja
inviável a listagem e quantificação das
peças a serem adquiridas -, realizar, da
forma mais fidedigna possível,
a estimativa dos valores a serem
dispendidos nas futuras contratações,
a partir dos valores gastos nos
exercícios anteriores (consideradas,
ainda, as circunstâncias que possam
influir para o aumento ou diminuição
desses valores), indicando os
elementos técnicos utilizados em
suas estimativas (demonstrativos de
exercícios anteriores, registros de
controle de serviços e reparos realizados
nos anos pretéritos, informações sobre as
condições e o estado de conservação das
viaturas, informações sobre eventuais
alterações quantitativas e/ou qualitativas
da frota, variações nos preços das peças
etc.).
23. Assim sendo, não havendo, na
hipótese em análise, como se
estabelecer uma relação direta entre
a estimativa de quantitativos totais
de peças (sem discriminar cada peça)
e os valores estimados pela
Administração para as contratações,
parece-me que a solução viável, na
espécie - considerando-se a real
finalidade da norma –, é a
“substituição”, para os fins dos
artigos 9º, II e III e 22, §§ 3º e 4º do
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Decreto nº 7.892/2013, da estimativa
de quantitativos pela estimativa de
valores, a ser realizada com base em
elementos técnicos - consumo
pretérito e outras circunstâncias que
possam afetar a previsão futura.
(...)
42. Os órgãos devem garantir, assim,
que a tabela utilizada atenda aos
requisitos acima referidos, de forma
a garantir que seja, de fato,
instrumento regulador ou informador
do mercado, não seja dependente do
próprio fornecedor (não podendo ser
por este manipulada) e esteja
disponível para o controle da
Administração (cumprindo ao fiscal
da contratação, antes de cada
pagamento, verificar se realmente
foram adotados os preços previstos
na tabela de referência e aplicado o
percentual de desconto registrado
em ata).
43. Nesse ponto, vale observar que – a
par das tabelas das
fabricantes/montadoras, normalmente
utilizadas, que parecem atender aos
requisitos acima citados – alguns órgãos
têm previsto a aplicação dos descontos
sobre a “tabela AUDATEX”.
44. Tal previsão, contudo, não se afigura,
salvo melhor juízo, pertinente, uma vez
que a “Tabela AUDATEX”, ao que parece,
corresponde a um software de
orçamentação eletrônica, não se
tratando de tabela de preços que
atenda aos requisitos anteriormente
expostos.
(...)
44.17 Desta feita, recomenda-se que
seja adotado como critério de
julgamento o maior desconto sobre as
Tabelas das montadoras com cláusula
expressa sobre a possibilidade de o
contratante comprovar os preços da
Tabela da montadora pelos dados
fornecidos pelo software Audatex ou
outro software similar de mesma
confiabilidade, uma vez que este
critério não obrigará os licitantes a
adquirirem o software e,
concomitantemente, garantirá que os
preços estarão submetidos às Tabelas
das montadoras. Por este critério, as
licitantes poderão adquirir os preços
das tabelas das montadoras tanto
diretamente nas montadoras, quanto
nos softwares disponibilizados no
mercado.
(...)
60. g) Não se faz pertinente a adoção,
como critério de julgamento, do
menor preço decorrente do maior
desconto sobre os preços da “Tabela
AUDATEX”, pelas razões suscitadas
no tópico II.3 do presente parecer,
devendo ser recomendada, em caso
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de previsão nesse sentido, a
substituição da referida tabela pelas
tabelas das fabricantes/montadoras.
Pode o órgão prever, por outro lado, a
possibilidade de os licitantes utilizarem
como prova dos preços praticados pelas
montadoras o software Audatex ou outro
similar, desde que haja absoluta
segurança de sua confiabilidade (devendo
o órgão se certificar de tal
circunstância)." (Grifos não constantes do
original) 

 
 

3. CONCLUSÃO
 
Com base nesses dados e orientações,

especialmente no Parecer nº 00701/2014/CJUPR/CJUPR/AGU,
quando textualmente desaconselha o uso exclusivo de um
determinado software¹, parece não ter como prosperar a
sugestão da SAPEV (0653617) de uso de um único software  a
ser escolhido pelo TRE (não um roll alternativo).

 
Nada obsta, porém, que sejam

utilizados alternativamente os softwares AUDATEX, CILIA,
ORION ou equivalentes técnicos, com a possibilidade de
confirmação de preços por pesquisa no mercado
local, conforme disposto no Parecer nº 098/2016/CJU-
RN/CGU/AGU: 

"44.17 Desta feita, recomenda-se que seja
adotado como critério de julgamento o
maior desconto sobre as Tabelas das
montadoras com cláusula expressa sobre
a possibilidade de o contratante
comprovar os preços da Tabela da
montadora pelos dados fornecidos pelo
software Audatex ou outro software
similar de mesma confiabilidade, uma vez
que este critério não obrigará os
licitantes a adquirirem o software e,
concomitantemente, garantirá que os
preços estarão submetidos às Tabelas das
montadoras. Por este critério, as
licitantes poderão adquirir os preços das
tabelas das montadoras tanto diretamente
nas montadoras, quanto nos softwares
disponibilizados no mercado.
(...)
60. g) Não se faz pertinente a adoção,
como critério de julgamento, do menor
preço decorrente do maior desconto
sobre os preços da “Tabela AUDATEX”,
pelas razões suscitadas no tópico II.3 do
presente parecer, devendo ser
recomendada, em caso de previsão nesse
sentido, a substituição da referida tabela
pelas tabelas das fabricantes/montadoras.
Pode o órgão prever, por outro lado, a
possibilidade de os licitantes utilizarem
como prova dos preços praticados pelas
montadoras o software Audatex ou outro
similar, desde que haja absoluta
segurança de sua confiabilidade (devendo
o órgão se certificar de tal
circunstância)."

 
Diante da pertinência da matéria e por já ter se

manifestado em autos anteriores, sugerimos o
encaminhamento dos autos também à ACAGE, para
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pronunciamento. 
É o parecer. À consideração superior.

 

 

 
_______________________________________________________________________________________
¹ "A indicação apenas do sistema Audatex no edital, a nosso ver,
poderá ensejar contestações, considerando que há no mercado empresas
similares para consultas, e o texto da minuta está sendo taxativo quanto à
empresa a ser consultada, tendo em vista que existem outras empresas que
atuam no mercado com o mesmo objetivo da Audatex."

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 21/02/2020, às 07:32, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656149 e o código CRC E6441469.

0010231-21.2019.6.02.8000 0656149v23
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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 Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, como

recomendado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
no Parecer 231 (0656149), para análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/03/2020, às 14:24, 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
0661549 e o código CRC 0BD50D3C.

0010231-21.2019.6.02.8000 0661549v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010231-21.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONTRATO. METODOLOGIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. CONSULTA.

Parecer nº 387 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe, 
 
Tratam-se os presentes autos de consulta, promovida

pela Diretoria Geral (0661549), face provocação oriunda de sua
Assessoria Jurídica em Parecer n.º 231/2020 (0656149), a fim de que
essa Unidade técnica se pronuncie acerca de proposição lançada pela
Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, em que esta
sugere 'que o referencial de preços sejam os valores obtidos a partir
de um software de orçamentação escolhido pelo TRE/AL (não um rol
alternativo), com a possibilidade de confirmação de preços por
pesquisa no mercado local a ser realizada em curto prazo', o que,
segundo informação contida em seu Despacho SAPEV 0653617, vêm
sendo adotado na Justiça Federal de Alagoas e no Tribunal Regional
do Trabalho da 19ª Região, por meio da ampla
utilização de softwares de orçamentação, ou exclusivamente
AUDATEX, ou alternativamente AUDATEX, CILIA, ORION ou
equivalentes técnicos para as precificações de materiais e de mão de
obra.

 
Debruçado sobre o assunto, cumpre reproduzir trecho

contido no Despacho SAPEV 0648019, em que são trazidos os
problemas vivenciados nos contratos do gênero:

 
A precificação de materiais e de mão de obra
destacam-se no contexto, já que há alguns
óbices para o estabelecimento de paradigmas
ou referenciais:
(i) as tabelas dos fabricantes com valores de
peças e serviços praticados não são
disponibilizadas, houve várias tentativas, sem
sucesso;
(ii) as tabelas do Sindicato da Indústria de
Reparação de Veículos e Acessórios do Estado
de São Paulo - SINDIREPA-SP, são incompletas
e desatualizadas, com uso desaconselhado pelo
próprio ente (0559817);
(iii) as concessionárias de veículos, que podem
confeccionar orçamentos de peças e serviços
para instruir os processos, quando apresentam
orçamentos, só precificam os itens disponíveis
em estoque e não quantificam mão de obra,
somente a precificam;
(iv) as oficinas não-concessionárias, que
poderiam refletir os preços praticados no
mercado local para peças genuínas, originais e
similares, e mão de obra, também não
respondem aos pedidos de orçamentações, a
exemplo do ocorrido nestes mesmos autos;
(v) os aplicativos de orçamentação eletrônica,
destacadamente o Audatex, que dispõem
de base compreensiva de dados
sobre materiais e serviços relativos aos
veículos comercializados nacionalmente,
poderiam servir de referencial de preços e
quantidades, mas já foram rechaçados várias
vezes como paradigmas válidos para a fixação
de valores (em forma de percentuais de
desconto) em lances de Pregão Eletrônico e
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conseguintes contratações.
Registra-se que, dos contatos mantidos com os
prestadores de serviço do mercado, percebe-se
que há desvelada indisposição das
concessionárias em apresentar orçamentos,
pois sabem que, exceto em situações de
manutenção em garantia, não haverá retorno
para a empresa, bem como há desinteresse
das demais oficinas em manter relacionamento
com o TRE-Al, declaradamente em razão
das experiências pretéritas dissonantes
daquelas havidas com outros órgãos e da
disseminação dessas informações no mercado.
No que se refere ao modelo de contratação por
meio de cartão eletrônico, no formato de
quarteirização, tem-se:
(i) problemas com diagnósticos divergentes
entre oficinas credenciadas, originando
dificuldade decisória na escolha das
intervenções a serem realizadas e no
acionamento de garantias, no caso de alegação
de problemas correlatos;
(ii) os preços tendem a ser mais elevados, em
razão do comissionamento da quarteirizada,
que, conforme sondagem informal, flutuam
entre 12% (doze por cento) e 16% (dezesseis
por cento) do valor da nota fiscal;
(iii) pela experiência tida com a empresa Prime
Benefícios, as oficinas credenciadas deixam de
apresentar orçamentos caso não sejam eleitas
para as primeiras intervenções, havendo
participação média de 3 (três) ou 4 (quatro)
oficinas que ofertam preços após contatos
diretos ao telefone solicitando-os.
 

À princípio, haja vista a similaridade de estudo outrora
realizado, insta reproduzir parte da redação contida em Parecer
dessa Unidade técnica de n.º 788/2019 (0388108), presente nos
autos do Processo SEI n.º 0010108-91.2017.6.02.8000:

 
Nesse sentindo, ressalta o Tribunal de Contas
da União, no relatório, contido no Acórdão
Plenário nº 2354/2017:  
7 . Verificou-se, também, que há
necessidade de adoção de procedimentos
que minimizem o risco de aquisições com
valores diretamente extraídos de tabelas
referenciais de orçamentação, visto que
essas possuem itens com valores
manifestamente superiores aos cobrados
no mercado. No caso em exame, esse
risco é neutralizado com o envio dos
orçamentos às oficinas credenciadas,
para que estas possam oferecer suas
propostas de preços, o que estimula as
diminuições dos preços de bens e
serviços por meio da competição entre
elas. Foi informado que, muitas vezes,
esse procedimento assegura descontos
superiores àquele mínimo utilizado como
critério na seleção das propostas das
licitantes.
(...)
9. Foi ressaltado que esse modelo de
contratação se contrapõe à realização de
licitações cujo preço da peça e/ou item a ser
contratado adote como metodologia
simplesmente um valor de desconto sobre os
preços indicados em uma tabela
referencial (Cilia, Audatex, Orion ou afins),
devido ao risco de contratações
antieconômicas. (...) 
No item 9.3.1, do referido Acórdão, o
TCU recomenda a adoção de controles e
procedimentos para minimizar risco de
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procedimentos para minimizar risco de
aquisição de peças meramente com base em
valor contante de tabelas referenciais. 
(...)
Pelo exposto, em consonância com o que
recomenda o TCU, opinamos pela adoção
das tabelas ofertadas pelas empresas
concessionárias, para efeito de definição
do valor a ser pago nos serviços e
compras de peças, utilizando as
consultas da empresa Audatex, ou outras
similares, como um elemento assessório
comparativo, a fim de minimizar os riscos
à economicidade do órgão e de restrição
de competividade entre as licitantes.
(Grifo nosso)

 
No Relatório ensejador do Acórdão n.º 120/2018, o TCU

manteve mesmo entendimento ao assim se pronunciar acerca do
tema:

 
13.2.2.1. Percebe-se grande disparidade entre
os valores contratados e aqueles constantes
nas tabelas referenciais. A título de exemplo, o
item disco de freio dianteiro, compatível com o
veículo Renault Kangoo, estava cotado no
sistema Órion com o preço unitário de
R$ 445,98 (peça 95, p. 44), enquanto que a
proposta vencedora foi no valor de R$ 64,00
(peça 95, p. 46), resultando em uma diferença
de aproximadamente 85,65%. Outros itens
apresentam grande diferença entre o valor da
tabela e o contratado, como a caixa de direção,
cuja variação entre o valor referencial
(R$ 993,50) e o valor contratado (R$ 428,11)
chega a cerca de 56,91% (peça 95 , p. 72 e
67).
13.2.2.2. Assim, uma vez que há grande
discrepância entre os valores cotados e
aqueles contratados, entende-se que a
mera comparação com a tabela de
referência não permite aferir a
economicidade real da negociação, uma
vez que os valores tabelados estão, via de
regra, consideravelmente acima dos
cotados pelas oficinas credenciadas.
13.2.2.3. Conclui-se, portanto, que a
mera apresentação de um sistema de
orçamentação não é suficiente para se
atestar a vantajosidade econômica das
ordens de serviço emitidas ao longo da
execução contratual.
13.2.2.4. Dessa forma, apesar de não ser
possível aferir com relativa precisão o preço
de mercado, percebe-se que esse é
substancialmente inferior, ao menos em
muitos casos, ao previsto na tabela referencial
descontado do valor de 0,44%.
13.3. Sugere-se determinar a ampliação do
envio de cotações a cada OS expedida a todas
as credenciadas existentes no raio de vinte
quilômetros (ou outra distância máxima
considerada viável pelos Correios) da unidade
operacional da jurisdicionada que possua o
veículo precisando de reparo e/ou manutenção
preventiva, pois é a competição entre os
credenciados que permitirá a redução dos
custos, mitigando o risco de se contratar todas
as peças e serviços por valores próximos aos
da tabela referencial, devido ao aumento da
oferta de fornecedores. Caso o número de
credenciadas no raio coberto por determinada
Unidade Operacional torne inviável a cotação a
todas, enviar a pelo menos mais da metade
dessas.
(Grifo nosso)
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Ademais, convém colacionar elucidativa informação em

conteúdo apresentado pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral em
seu Parecer n.º 231/2020 (0656149):

 
Sobre a matéria, o Parecer nº
098/2016/CJU-RN/CGU/AGU  constitui uma
boa referência, senão vejamos:
"10. Como se vê, o entendimento esposado
pelo TCU aponta no sentido de que o critério
do maior desconto sobre tabela deve se limitar
às hipóteses em que esta for a única medida
econômica e operacionalmente viável, sendo
um dos exemplos dados pela Corte de Contas
justamente o caso de pregão para aquisição de
“toda e qualquer peça passível de substituição
nos veículos” (hipótese em que entendeu
aquela Corte ser aceitável o critério de
concessão de desconto com base na tabela de
preço dos fabricantes).
(...)
22.Nesse ponto, vale lembrar que cumpre ao
órgão gerenciador e aos eventuais órgãos
participantes, em qualquer caso – ainda
que seja inviável a listagem e quantificação
das peças a serem adquiridas -, realizar, da
forma mais fidedigna possível,
a estimativa dos valores a serem
dispendidos nas futuras contratações, a
partir dos valores gastos nos exercícios
anteriores (consideradas, ainda, as
circunstâncias que possam influir para o
aumento ou diminuição desses
valores), indicando os elementos técnicos
utilizados em suas
estimativas (demonstrativos de exercícios
anteriores, registros de controle de serviços e
reparos realizados nos anos pretéritos,
informações sobre as condições e o estado de
conservação das viaturas, informações sobre
eventuais alterações quantitativas e/ou
qualitativas da frota, variações nos preços das
peças etc.).
23. Assim sendo, não havendo, na hipótese
em análise, como se estabelecer uma
relação direta entre a estimativa de
quantitativos totais de peças (sem
discriminar cada peça) e os valores
estimados pela Administração para as
contratações, parece-me que a solução
viável, na espécie - considerando-se
a real finalidade da norma –, é a
“substituição”, para os fins dos artigos
9º, II e III e 22, §§ 3º e 4º do Decreto nº
7.892/2013, da estimativa de
quantitativos pela estimativa de valores, a
ser realizada com base em elementos
técnicos - consumo pretérito e outras
circunstâncias que possam afetar a
previsão futura.
(...)
42. Os órgãos devem garantir, assim, que
a tabela utilizada atenda aos requisitos
acima referidos, de forma a garantir que
seja, de fato, instrumento regulador ou
informador do mercado, não seja
dependente do próprio fornecedor (não
podendo ser por este manipulada) e
esteja disponível para o controle da
Administração (cumprindo ao fiscal da
contratação, antes de cada pagamento,
verificar se realmente foram adotados os
preços previstos na tabela de referência e
aplicado o percentual de desconto
registrado em ata).
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43. Nesse ponto, vale observar que – a par das
tabelas das fabricantes/montadoras,
normalmente utilizadas, que parecem atender
aos requisitos acima citados – alguns órgãos
têm previsto a aplicação dos descontos sobre a
“tabela AUDATEX”.
44. Tal previsão, contudo, não se afigura,
salvo melhor juízo, pertinente, uma vez que a
“Tabela AUDATEX”, ao que parece,
corresponde a um software de orçamentação
eletrônica, não se tratando de tabela de
preços que atenda aos requisitos
anteriormente expostos.
(...)
44.17 Desta feita, recomenda-se que seja
adotado como critério de julgamento o
maior desconto sobre as Tabelas das
montadoras com cláusula expressa sobre
a possibilidade de o contratante
comprovar os preços da Tabela da
montadora pelos dados fornecidos pelo
software Audatex ou outro software
similar de mesma confiabilidade, uma vez
que este critério não obrigará os
licitantes a adquirirem o software e,
concomitantemente, garantirá que os
preços estarão submetidos às Tabelas das
montadoras. Por este critério, as
licitantes poderão adquirir os preços das
tabelas das montadoras tanto
diretamente nas montadoras, quanto nos
softwares disponibilizados no mercado.
(...)
60. g) Não se faz pertinente a adoção,
como critério de julgamento, do menor
preço decorrente do maior desconto
sobre os preços da “Tabela AUDATEX”,
pelas razões suscitadas no tópico II.3 do
presente parecer, devendo ser
recomendada, em caso de previsão nesse
sentido, a substituição da referida tabela
pelas tabelas das
fabricantes/montadoras. Pode o órgão
prever, por outro lado, a possibilidade de os
licitantes utilizarem como prova dos preços
praticados pelas montadoras o
software Audatex ou outro similar, desde que
haja absoluta segurança de sua confiabilidade
(devendo o órgão se certificar de tal
circunstância)." (Grifos não constantes do
original) 
3. CONCLUSÃO
Com base nesses dados e orientações,
especialmente no Parecer nº
00701/2014/CJUPR/CJUPR/AGU, quando
textualmente desaconselha o uso exclusivo de
um determinado software¹, parece não ter
como prosperar a sugestão da SAPEV
(0653617) de uso de um único software  a ser
escolhido pelo TRE (não um roll alternativo).
Nada obsta, porém, que sejam
utilizados alternativamente os softwares
AUDATEX, CILIA, ORION ou equivalentes
técnicos, com a possibilidade de confirmação
de preços por pesquisa no mercado
local, conforme disposto no Parecer nº
098/2016/CJU-RN/CGU/AGU: 
"44.17 Desta feita, recomenda-se que seja
adotado como critério de julgamento o maior
desconto sobre as Tabelas das
montadoras com cláusula expressa sobre a
possibilidade de o contratante comprovar os
preços da Tabela da montadora pelos dados
fornecidos pelo software Audatex ou outro
software similar de mesma confiabilidade, uma
vez que este critério não obrigará os licitantes
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a adquirirem o software e,
concomitantemente, garantirá que os preços
estarão submetidos às Tabelas das
montadoras. Por este critério, as licitantes
poderão adquirir os preços das tabelas das
montadoras tanto diretamente nas
montadoras, quanto nos softwares
disponibilizados no mercado.
(...)
60. g) Não se faz pertinente a adoção, como
critério de julgamento, do menor preço
decorrente do maior desconto sobre os preços
da “Tabela AUDATEX”, pelas razões
suscitadas no tópico II.3 do presente parecer,
devendo ser recomendada, em caso de
previsão nesse sentido, a substituição da
referida tabela pelas tabelas das
fabricantes/montadoras. Pode o órgão prever,
por outro lado, a possibilidade de os licitantes
utilizarem como prova dos preços praticados
pelas montadoras o software Audatex ou outro
similar, desde que haja absoluta segurança de
sua confiabilidade (devendo o órgão se
certificar de tal circunstância)."
 

Pelo exposto, em consonância com as recomendações
trazidas nas diversas jurisprudência acima colacionadas, ratificamos
entendimento outrora exposado pela Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral em seu Parecer n.º 231/2020 (0656149) quanto à não adoção
da proposta ora sugerida pela SAPEV de obtenção de cotação de
materiais e de mão de obra baseado exclusivamente em consulta a
um software de orçamentação sob escolha deste Tribunal (não um
roll alternativo).

 
Por outro lado, tomando em consideração mesmo estudo

jurisprudencial, não enxergamos óbice quanto à alternativa utilização
dos softwares AUDATEX, CILIA, ORION ou outros equivalentes
técnicos destinados à orçamentação de peças e serviços de
manutenção veicular, contando com a possível corroboração
de posterior pesquisa de preços junto ao mercado local a cargo da
Seção de Instrução de Contratações - SEIC -, unidade setorial deste
Tribunal.

 
Recomendamos, por fim, o retorno destes à Diretoria-

Geral para conhecimento e providências.
 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assitente I - ACAGE

 
 
De acordo. 
À Diretoria-Geral. 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 09/03/2020, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 09/03/2020, às 15:20, 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
0663989 e o código CRC 41A8B1DC.

0010231-21.2019.6.02.8000 0663989v27
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2020.
À Secretaria de Administração, com os Pareceres

231 (0656149) e 387 (0663989), da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral e da ACAGE, respectivamente, para
conhecimento e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/03/2020, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0665400 e o código CRC F9A5D164.

0010231-21.2019.6.02.8000 0665400v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2020.

 

Em atenção ao Despacho GDG 0665400, remeto os autos
à SAPEV, para consolidar o Termo de Referência, observando as
orientações constantes dos pareceres da AJ-DG e da ACAGE, os
quais, concluem pela não adoção da proposta ora sugerida pela
SAPEV de obtenção de cotação de materiais e de mão de obra
baseado exclusivamente em consulta a um software de orçamentação
sob escolha deste Tribunal (não um roll alternativo).

Sem embargo, nã vêm óbice quanto à alternativa de
utilização dos softwares AUDATEX, CILIA, ORION ou outros
equivalentes técnicos destinados à orçamentação de peças e serviços
de manutenção veicular, contando com a possível corroboração
de posterior pesquisa de preços junto ao mercado local a cargo da
Seção de Instrução de Contratações - SEIC -, unidade setorial deste
Tribunal.

De todo modo, com vistas a dar eficácia à contratação,
mister assinalar marco temporal para  condução da pesquisa a cargo
da SEIC (vide Despacho GSAD 0647723), sob pena de se inviabilizar
a execução do serviço por ausência de resposta das empresas
consultadas, conforme se tem observado nas contratações dessa
natureza e que têm limitada as ações desta Secretaria no que
respeita à manutenção dos veículos.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 11/03/2020, às 14:35, 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
0666671 e o código CRC 75BCFF99.
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Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

Termo de Referência

1. DO OBJETO

1.1.  Contratação  de  serviços  continuados  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  em  veículos
automotores,  por  demanda,  com  fornecimento  de  peças  de  reposição  e  acessórios  originais,
genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas neste Termo de Referência.

1.2. Do detalhamento do objeto:

        Serviços/Peças Especificação

Manutenção Veicular 
Serviço de manutenção de veículos (mão de obra) 

Fornecimento  de  peças,  acessórios,  componentes  e/ou  materiais
necessários à manutenção e conservação de veículos.

1.3. A licitação em único item justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do
objeto,  uma  vez  que  vários  prestadores  de  serviços  poderão  implicar  em  descontinuidade  da
padronização,  bem como em dificuldades  gerenciais  e,  até  mesmo,  aumento dos custos,  pois a
contratação  tem  a  finalidade  de  formar  um  todo  unitário.  Some-se  a  isso  a  possibilidade  de
estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos
serviços, o que fica sobremaneira dificultado quando se tratam de diversos prestadores.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação de empresa especializada para os serviços acima citados é essencial para que os
veículos pertencentes à frota do TRE/AL estejam sempre em condições de realizar o transporte de
pessoas  e  materiais  necessários  ao  cumprimento  dos  trabalhos  deste  Regional,  satisfazendo  as
expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o prolongamento da vida
útil da frota.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1
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3.1.  Os  serviços  a  serem contratados  enquadram-se  nos  pressupostos  do  Decreto  nº  2.271/97,
constituindo-se  em  atividades  materiais  acessórias  e,  dadas  as  suas  características,  usualmente
encontradas no mercado e de fácil especificação, inserem-se no conceito de bens e serviços comuns,
para fins do disposto na Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

3.2. O objeto da contratação caracteriza-se como serviço essencial e continuado, enquadrando-se na
exceção do art.57, II, da Lei nº 8.666/93, sendo imprescindível seu constante acionamento para a
conservação dos veículos, minimizando a utilização do uso de frota terceirizada substituta e os
gastos excedentes relacionados.

3.3. O Colendo Tribunal de Contas da União exemplifica como serviço continuado a manutenção de
veículos, conforme jurisprudência abaixo:

Serviços  de natureza  contínua são serviços  auxiliares  e  necessários  a
Administração no desempenho das respectivas atribuições. São aqueles
que, se interrompidos, podem comprometer a continuidade de atividades
essenciais e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício
financeiro. O que é continuo para determinado órgão ou entidade pode
não ser  para outros.  São exemplos  de  serviços  de natureza  contínua:
vigilância, limpeza e conservação, manutenção elétrica, manutenção de
elevadores,  manutenção de veículos  etc.  Em processo próprio,  deve  a
Administração  definir  e justificar  quais  outros  serviços  contínuos
necessita para desenvolver as atividades que lhe são peculiares. (TCU.
Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU/Tribunal de
Contas  da  União.  4.  ed.  rev.,  atual.  e  ampl.  Brasília:  TCU,
SecretariaGeral da Presidência; Senado Federal, Secretaria Especial de
Editoração e Publicações, 2010, p. 772)

3.4.  A manutenção  preventiva  e  corretiva  de  veículos  é  um  serviço  essencial  para  manter  a
integridade  dos  veículos  oficiais  deste  Regional,  razão  pela  qual  tal  serviço  não  pode  sofrer
descontinuidade,  sob pena de paralisação de funções de permanente interesse público.  Portanto,
resulta a possibilidade jurídica de se aplicar o disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a
Administração demonstre a vantagem econômica da prorrogação.

2
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4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 A contratação de pessoa jurídica para execução das atividades objeto do presente Termo de
Referência encontra amparo legal na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto 5.450, de 31 de
maio  de  2005;  Lei  Complementar  n.º  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  aplicando-se
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações correlatas.

5. DA FROTA DE VEÍCULOS

5.1.  Compõem a frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas os seguintes veículos:

Marca Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha

Volkswagen

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2274 Leve

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2544 Leve

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2564 Leve

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2972 Leve

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2982 Leve

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2992 Leve

Micro-ônibus Eurobus 2014/2014 Diesel-S10 OXN 8228 Pesada

Mitsubishi

Lancer 2.0 CVT 2015/2016 Gasolina QLD 3531 Leve

L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016 Diesel-S10 QLD 0340 Pesada

L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016 Diesel-S10 QLD 1770 Pesada

L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016 Diesel-S10 QLD 0350 Pesada

L 200 Triton 2013/2014 Diesel-S10 ORI 3539 Pesada

General
Motors 

Cruze LT 1.8 2013/2013 Flex ORI 7195 Leve

Caminhão Cargo 1319 2015/2016 Diesel QLB 3471 Pesada

Van transit furgão 2.2 2013/2013 Diesel ORK 7700 Pesada

3
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Citroen
Jumper M33M 2.3 S 2010/2011 Diesel NME 3489 Pesada

C4 Lounge Shine 2018/2019 Flex QLD 2332 Leve

Fiat Fiorino 1.4 2015/2016 Flex QLD 0960 Leve

Iveco Caminhão Daily 55C17 2012/2013 Diesel-S10 ORE 7431 Pesada

Agrale Caminhão A 10.000 2013/2013 Diesel-S10 OHC 1923 Pesada

Honda

Motocicleta CG 125
Cargo

2006/2006 Gasolina MVH 4144 Leve

Motocicleta CG 125
Cargo

2011/2011 Gasolina NMN 8137 Leve

Motocicleta CG 125
Cargo

2006/2006 Gasolina MVH 4074 Leve

Yamaha YBR 125 2009/2009 Gasolina NLC 8218 Leve

Renault Master L3H2 2018/2019 Diesel-S10 QLF 0022 Pesada

5.2 O quantitativo/marca/modelo dos veículos poderá sofrer alteração mediante a elaboração de
termo aditivo para essa finalidade.

6. DA ESTIMATIVA ANUAL – PEÇA / MATERIAL, MÃO DE OBRA / SERVIÇO

6.1. O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base na necessidade de
serviços  de  manutenção  de  veículos  incluindo  mão  de  obra  e  peças,  materiais  e  acessórios,
considerando-se os preços da última contratação, majorados em 8% (oito por cento).

 6.2. O detalhamento da estimativa de quantidades de serviços e peças encontra-se no Anexo I.

6.3.  Os  valores  sobre  os  quais  incidirá  o  desconto  percentual  ofertado  para  as  peças  serão
estabelecidos  a  partir  de  orçamentos  produzidos  no  ambiente  do  aplicativo  de  orçamentação
eletrônica  eleito  pela  Contratada  que  tenha  por  base  os  preços  praticados  pelas  redes
concessionárias  de  veículos  automotores,  a  exemplo  de  AUDATEX,  CILIA,  ORION e  outros,
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conforme  precificação  padrão  do  software,  cuja  obtenção  consiste  em  ônus  executivo  da
Contratada, incluso no preço proposto.

6.4.  Os  valores  a  serem pagos  pelos  serviços  serão  aqueles  ofertados  pela  Contratada  em sua
proposta de preços final, aprovada em licitação, conforme modelo constante do Anexo I, com a
incidência do desconto sobre o valor unitário estimado pela Administração.

6.4.1.  As  quantidades  de  serviços  serão  estabelecidas  a  partir  de  orçamentos  produzidos  no
ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os
preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX,
CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do  software,  cuja obtenção consiste em
ônus executivo da Contratada, incluso no preço proposto.

7. DA EXECUÇÃO  E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS

7.1.  Os  serviços  compreendem  a  manutenção  da  Frota  de  Veículos  Oficiais,  com  serviços  e
fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais, abrangendo todas as áreas e
especialidades  automotivas  afetas  à  integridade  dos  veículos  e  relativos  à  manutenção,  análise,
avaliação e  diagnóstico,  desmontagem,  montagem,  retificação,  reparação,  correção,  restauração,
reposição, troca e remendo em pneus e câmaras de ar furados ou danificados.

7.2. O serviço de manutenção veicular será pago:

7.2.1.  Considerando-se  principalmente  o  orçamento  de  preços  à  vista  obtido  no  ambiente  do
aplicativo  de  orçamentação  eletrônica  eleito  pela  Contratada  que  tenha  por  base  os  preços
praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA,
ORION e outros, conforme quantificação padrão do  software, tanto para materiais, como para as
quantidades dos serviços, respeitando-se os valores da proposta vencedora, conforme detalhamento
do modelo constante do Anexo I;

7.2.2. Tomando-se como referencial de confirmação a pesquisa de preços descrita no subitem 7.5.2,
adiante,  nas  condições  ali  especificadas,  utilizando-se  os  valores  deste  em substituição  aos  do
orçamento  líquido  (após  aplicação  dos  descontos  da  proposta  vencedora)  obtido  a  partir  do
ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os
preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX,
CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, quando seus valores forem
mais vantajosos para Administração, em confrontação com o resultado do procedimento descrito no
subitem 7.2.1;
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7.2.2.1. A análise da vantajosidade dos orçamentos deverá ser realizada item por item;

7.3. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de:

a) emprego de mão de obra pela empresa contratada para execução de reparos, conservação e
recuperação de veículos;

b) fornecimento e aplicação de peças, materiais e acessórios de reposição que atendam às
mesmas  especificações  técnicas  e  padrões  de  qualidade  das  peças  de  produção
original/genuína  da  fabricante/montadora,  nos  termos  da  ABNT  NBR  15296,  a  serem
utilizados na execução dos serviços objeto da licitação.

7.4. A manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos fabricantes e
de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da Contratante, bem
como  quando  houver  a  necessidade  decorrente  de  imprevistos,  tais  como:  panes  mecânicas  e
elétricas, casos fortuitos ou motivos de força maior.

7.5. Os serviços serão executados de acordo com os demonstrativos abaixo relacionados, que serão
fornecidos à Contratante pela empresa Contratada, em conjunto com os orçamentos apresentados,
por serem ferramentas essenciais à fiscalização do contrato e ao pagamento das Ordens de Serviços:

7.5.1.  Orçamento  do  qual  constem  todas  as  peças  e  serviços  necessários  à  manutenção
veicular, emitido  a partir do  ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela
Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos
automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação
padrão do software;

7.5.1.1. A Contratante, por meio de seu Gestor, Fiscal ou outro servidor designado para
tanto, poderá comparecer ao estabelecimento da Contratada e solicitar demonstração do
funcionamento  do  aplicativo  de  orçamentação  eletrônica  eleito  pela  Contratada  que
tenha  por  base  os  preços  praticados  pelas  redes  concessionárias  de  veículos
automotores,  a  exemplo  de  AUDATEX,  CILIA,  ORION  e  outros,  conforme
quantificação padrão do  software e repetição do procedimento de orçamentação para
confrontação, por amostragem, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de
entrega do extrato original;
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7.5.2.  Nos  orçamentos  em  que  a  mão-de-obra  alcançar  valores  superiores  a  R$500,00
(quinhentos reais),  naqueles em que as peças e materiais alcançarem valores superiores a
R$2.000,00 (dois mil reais), ou ainda, por amostragem, o Contratante realizará pesquisa de
mercado  imediatamente  após  o  recebimento  dos  orçamentos,  através  de  sua  Seção  de
Instrução de Contratações - SEIC, com vistas a aferir a compatibilidade de preços com o
mercado local;

7.5.2.1.  Caso o preço à vista praticado no mercado local seja inferior ao preço líquido
apresentado no orçamento, a Contratada deverá ajustar sua proposta de modo a oferecer
preço igual ou inferior àquele aferido pelo Contratante;

7.5.2.2. Para que seja obrigatória a aplicação da sistemática descrita nos subitens 7.5.2 e
7.5.2.1, acima, os valores deverão ser considerados por item, ou seja, o resultado da
multiplicação do valor unitário pela respectiva quantidade;

7.5.2.3. A pesquisa de mercado a ser realizada pela SEIC terá o prazo de 03 (três) dias
para apresentar conclusão que aponte os preços de mercado ou relate a impossibilidade
de obtê-los.

7.6. A empresa contratada deverá atender prontamente a todos os chamados que receber do Gestor
ou do Fiscal do Contrato em no máximo 4 (quatro) horas, contadas do registro da solicitação dos
serviços, quando da ocorrência de panes em componentes dos veículos/motores.

7.7. A empresa contratada deverá apresentar o orçamento para a execução dos serviços no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis após a entrada do veículo no seu estabelecimento ou da solicitação do
serviço pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato.

7.8. Nenhum serviço será realizado antes da autorização do Gestor ou do Fiscal do Contrato.

7.9. A empresa Licitante deverá fornecer números de telefone fixos e celulares, bem como endereço
eletrônico para comunicação com os responsáveis pelas equipes de manutenção veicular, que devem
ser funcionais nos horários descritos no subitem 7.10, pelo menos.

7.10.  Os  serviços  deverão  ser  prestados  de  forma  ininterrupta  no  período  de  08h00min  as
18h00min, nos dias úteis, e de 08h00min as 12h00min, aos sábados.

7.10.1. Verifica-se a necessidade da prestação dos serviços aos sábados, de 08h00min as
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12h00min, haja vista que há prestação de serviço no Setor de Transporte aos sábados de
forma eventual, caso contrário, prejudicaria a prestação do serviço do TRE-AL.

7.11. As revisões de caráter preventivo deverão obedecer aos cronogramas de manutenção definidos
pelos  fabricantes  nos  Manuais  de  Proprietário,  analisado  o  interesse  da  Administração  em sua
execução.

7.12. Das especificações do fornecimento de peças e acessórios:

7.12.1. A empresa contratada deverá providenciar, quando houver necessidade de substituições de
acessórios, componentes, partes e peças de reposição, orçamento obtido por meio do aplicativo de
orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes
concessionárias  de  veículos  automotores,  a  exemplo  de  AUDATEX,  CILIA,  ORION e  outros,
conforme quantificação padrão do  software,  tanto para materiais, como para as quantidades dos
serviços,  respeitando-se  os  valores  da  proposta  vencedora,  conforme  detalhamento  do  modelo
constante do Anexo I.

7.12.2.  As  peças  e  acessórios  deverão  ser  novos  e  de  primeiro  uso,  com  garantia  de
fábrica/montadora.

7.12.3. As peças e acessórios substituídos deverão ser entregues à Contratante, no ato da entrega do
veículo devidamente consertado e disponibilizados para descarte ecologicamente responsável pela
Contratada após conferência realizada pelo Gestor ou Fiscal, no prazo de 2 (dois) dias úteis.

7.12.4. A empresa contratada deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças e acessórios
adquiridos e serviços subcontratados, fornecendo toda e qualquer informação ao Gestor ou ao Fiscal
do Contrato para acompanhamento da execução contratual no prazo de 2 (dois) dias úteis.

7.12.5.  Todas as peças,  acessórios e materiais  fabricados no Brasil  ou no estrangeiro,  de venda
regular no Brasil, também serão fornecidos com o percentual de desconto ofertado na Proposta de
Preço do licitante.

7.12.6. No caso de fornecimento de peças, acessórios e materiais importados de venda não regular
no  Brasil,  serão  fornecidos  pelo  preço  de  tabela,  no  mercado  nacional,  dos  fabricantes  ou
revendedores  autorizados  dos  veículos.  A empresa  Contratada  deverá  apresentar,  junto  com  o
orçamento, a indicação do nome do fornecedor e respectivos telefone, endereço de sítio eletrônico e
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correio eletrônico, bem como a demontração do atendimento às exigências do subitem 7.3, “b”.

7.13. Das especificações do fornecimento e instalação de pneus: 

7.13.1.  A empresa contratada deverá efetuar  a  substituição de pneus,  conforme os preceitos  da
Resolução nº 558/80, de 15 de abril de 1980 (CONTRAN) ou sempre que um defeito de força maior
exija sua substituição, desde que avaliado e autorizado pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato.

7.13.2. Os pneus deverão ser novos, não reformados ou recauchutados ou remoldados, de acordo
com as normas da ABNT/NBR, com selo do INMETRO e todas as características técnicas iguais ou
superiores à recomendação do fabricante.

7.14. Das especificações dos serviços de geometria: 

7.14.1.  A empresa  contratada  deverá  efetuar  o  ajuste  da  suspensão e  cambagem de  forma que
garanta a segurança e a estabilidade do veículo.

7.14.2.  A empresa  contratada  deverá  fornecer  à  Contratante,  após  a  execução  dos  serviços  de
geometria nos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os procedimentos
propostos para a solução de outros problemas porventura detectados.

7.15. Das especificações dos serviços de balanceamento de rodas: 

7.15.1. A empresa contratada deverá executar o cálculo de desbalanceamento externo e interno das
rodas, estático e dinâmico, fazendo os ajustes necessários, a fim de deixá-las com o balanceamento
correto.

7.15.2.  A empresa  contratada  deverá  fornecer  à  Contratante,  após  a  execução  dos  serviços  de
balanceamento de rodas dos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os
procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura detectados.

7.16. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de transmissão: 

7.16.1. Os serviços de revisão do sistema de transmissão consistem em lubrificação de diferencial,
caixa de câmbio, folgas, balanceamento de eixo se houver, juntas homocinéticas, trizetas e suas
respectivas coifas, pontos de eixos e outros.
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7.17. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de direção:

7.17.1. Os serviços de revisão do sistema de direção consistem em aperto dos parafusos, regulagem
e conferência de terminais, lubrificação (graxa e óleo), barra de direção, bomba de direção, folgas,
correia da bomba, caixa de direção e outros.

7.18. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de freios:

7.18.1. Os serviços de revisão do sistema de freios consistem em regulagem de freio, verificação do
desgaste das pastilhas, lonas, discos, tambores, nível de fluido e substituição, verificação de servo-
freio,  cuícas  de  freio,  cilindros  mestres  e  auxiliares,  freio  de  estacionamento  (cabos,  pedais,
alavancas), válvulas (pneumáticas), aro dos pneus e outros.

7.19. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de arrefecimento: 

7.19.1.  Os  serviços  de  revisão  do  sistema de  arrefecimento  consistem em exame do  radiador,
verificação do nível de água, mangueiras, fluído de radiador e outros.

7.20. Das especificações dos serviços de revisão de motor: 

7.20.1. Os serviços de revisão de motor: consistem em verificação das correias, óleo, filtro de óleo e
de combustível, juntas e demais componentes, substituindo peças necessárias e outros.

7.21. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de suspensão: 

7.21.1.  Os  serviços  de  revisão  do  sistema de  suspensão:  consistem em verificação  das  molas,
amortecedores,  batentes,  coifas,  bandejas  superiores  e  inferiores,  buchas,  pivôs,  barra
estabilizadora, rolamentos internos e externos e outros.

7.22. Das especificações dos serviços de borracharia: 

7.22.1. O serviço de borracharia deverá ocorrer sempre que necessário, visto não se poder prever a
necessidade de sua ocorrência. E será caracterizado pelo serviço de montagem e desmontagem de
pneus, bem como pelo conserto, troca de pneus e câmara de ar, furados ou que tenham sofrido
qualquer avaria.

7.22.2.  A empresa  contratada  deverá  montar  e  desmontar  os  pneus  dos  veículos  da  frota  da
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Contratante utilizando-se de equipamento hidráulico que evite o atrito do mesmo com o aro das
rodas.

7.22.3.  A  entrega  do  veículo  deverá  ocorrer  em  até  02  (duas)  horas,  contada  a  partir  da
disponibilização da Ordem de Serviço por parte da Contratante. Casos excepcionais serão avaliados
pela fiscalização do contrato.

7.23. Das especificações dos serviços de lanternagem, funilaria e pintura: 

7.23.1.  deverão ser realizados sempre que for  demandando,  mediante orçamento aprovado pela
fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da Contratante.

7.23.2. Consiste nos serviços de desamassamento, recuperação e quando irrecuperável substituição
das partes danificadas da lataria e pintura; serviços de solda em geral; reforma ou recuperação de
assentos,  forros  do  teto  e  laterais,  com  aplicação  de  material  de  mesmo  padrão  e  qualidade,
mantendo a originalidade do fabricante do veículo.

7.24. Serviços de revisão do sistema elétrico e eletrônico: consiste na verificação, conserto e/ou
substituição quando necessário, de componentes que integram esse sistema, incluindo acessórios de
sinalização e outros.

7.25.  Serviço  de substituição dos vidros:  deverá  ocorrer  a  substituição  dos  vidros  e  espelhos
sempre  que  necessário,  visto  não  se  poder  prever  a  necessidade  de  sua  ocorrência.  Mediante
orçamento aprovado pela fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da
Contratante.

8 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

8.2. Manter oficina localizada no município de Maceió – AL;

8.3.  Realizar  os serviços de manutenção somente com técnicos  componentes  dos seus próprios
quadros,  exceto  quando  solicitado  por  meio  de  requerimento  protocolizado  e  formalmente
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autorizada a executá-los de outro modo pela Gestão Contratual;

8.4. Dispor de todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita realização de todos os
serviços;

8.5. Emitir o orçamento de serviços baseando-se nos tempos constantes do extrato do ambiente do
aplicativo  de  orçamentação  eletrônica  eleito  pela  Contratada  que  tenha  por  base  os  preços
praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA,
ORION e outros, conforme quantificação padrão do software;

8.6. Apresentar num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis o orçamento dos serviços solicitados,
indicando prazo para execução dos serviços;

8.7. Emitir  orçamento prévio  de materiais  e  peças,  onde os  preços  demonstrem o resultado da
aplicação dos descontos  oferecidos pela  Contratada sobre os preços constantes  do  ambiente do
aplicativo  de  orçamentação  eletrônica  eleito  pela  Contratada  que  tenha  por  base  os  preços
praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA,
ORION e outros, conforme quantificação padrão do software;

8.8. Realizar  os  serviços  de  manutenção somente  após a  aprovação do devido orçamento  pelo
Gestor ou pelo Fiscal do Contrato;

8.9. Fornecer  todo  o  material  e/ou  peças  necessárias  à  perfeita  manutenção  dos  veículos
componentes da frota do TRE/AL;

8.10. Fornecer exclusivamente peças de reposição novas com as mesmas especificações técnicas e
características de qualidade das peças de produção original dos fabricantes dos veículos,  sendo
vedado o fornecimento de peças usadas e/ou recondicionadas; (Parecer AGU 98/2016; Acórdão
TCU 2219/2010)

8.10.1.  Demonstrar,  sempre  que  solicitado  pela  Gestão  ou  Fiscalização,  o  atendimento  aos
requisitos dispostos no subitem 8.10 no prazo de 02 (dois) dias úteis;

8.11. Fornecer os produtos acondicionados em embalagem dos respectivos fabricantes, com seus
logotipos e códigos, devidamente lacrados, passíveis de conferência pela Gestão ou Fiscalização em
momento anterior a sua aplicação;
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8.12. Entregar os veículos, após os serviços, devidamente lavados e aspirados;

8.13. Fornecer  junto  com a(s)  Nota(s)  Fiscal(ais),  relatório(s)  contendo  o  registro  de  todos  os
trabalhos efetuados e das peças porventura fornecidas;

8.14. Apresentar, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, arquivo eletrônico atualizado até o último
dia do mês anterior em formato XLS, XLSX ou ODS, contendo a identificação de cada veículo e a
discriminação  dos  procedimentos  de  manutenção  realizados  durante  a  vigência  do  contrato,
indicando-se quilometragem contemporânea a cada uma das intervenções e data de cada um dos
procedimentos;

8.15. Apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação, os documentos e/ou notas fiscais que
comprovem a procedência das peças, acessórios e materiais destinados à substituição;

8.16.  Zelar  pela  perfeita  execução  dos  serviços  contratados,  devendo  as  falhas  que  porventura
venham  a  ocorrer  serem  sanadas  em  até  02  (dois)  dias  úteis,  a  contar  da  solicitação,  salvo
ocorrência por força maior;

8.17. Garantir por, no mínimo, 06 (seis) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer
primeiro, os serviços e peças utilizados em motor, caixa de velocidade e diferencial;

8.18. Garantir por, no mínimo, 03 (três) meses ou 3.000 km (três mil quilômetros), o que ocorrer
primeiro, os demais serviços e peças;

8.19. Garantir os serviços realizados durante 90 (noventa) dias, mesmo após o término da vigência
do contrato, na hipótese de falha técnica, desde que por culpa exclusiva dos seus técnicos e/ou
prepostos, quando do cumprimento das obrigações;

8.20.  Responder  integralmente  pelos  danos  causados  à  Administração ou a  terceiros,  por  ação,
omissão,  negligência,  imprudência  ou  imperícia  dos  seus  funcionários,  prepostos  ou  terceiros,
independentemente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL;

8.21. Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, pedágios, taxas, etc.) desde
que  praticada  por  seus  funcionários  e  ocorrerem  quando  o  veículo  estiver  sob  a  sua
responsabilidade;
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8.22.  Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  idoneidade  exigidas  na
licitação;

8.23. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas ao contrato;

8.24. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SAPEV no prazo de 2 (dois) dias úteis e
aceitar a fiscalização dos serviços, permitindo o acesso às suas instalações;

8.25.  Comunicar ao gestor do contrato,  por escrito,  qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;

8.26. Cumprir as determinações do Gestor e do Fiscal do contrato, a fim de que os serviços sejam
regularmente prestados;

8.27. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência;

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

8.29. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram, nos
termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93;

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

8.31.  Indicar,  quando  da  apresentação  do  primeiro  orçamento,  o  aplicativo  de  orçamentação
eletrônica  eleito  para  fins  da  contratação,  que  tenha  por  base  os  preços  praticados  pelas  redes
concessionárias  de  veículos  automotores,  a  exemplo  de  AUDATEX,  CILIA,  ORION  e  outros
tecnicamente equivalentes.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que serão designados
como Gestor e Fiscal, que serão responsáveis inclusive pela negociação dos preços apresentados por
meio do orçamento da Contratada, para a obtenção de preços melhores, sempre que possível;

9.2. Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise da proposta de
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manutenção  e  documentação  complementar  apresentadas  pela empresa Contratada, por  meio
escrito, seja impresso ou eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

9.2.1. A autorização impressa será recebida em duas vias pela Contratada, retornando ao
Contratante uma das vias assinada e datada;

9.2.2.  A autorização  por  meio  eletrônico  será  encaminhada  ao  endereço  de  correio
informado pela Contratada quando da apresentação de sua proposta em procedimento
licitatório e será considerada recebida imediatamente;

9.3. Receber o veículo devolvido pela empresa contratada, lavados e aspirados, após a realização
dos serviços;

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

10. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

10.1. A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem como fiscalizada e
atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas;

10.2. 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.

11. DO ORÇAMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APLICAÇÃO
E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

11.1. Os serviços executados, bem como a aplicação e/ou fornecimento de peças e acessórios de
reposição, quando solicitados, ficarão sujeitos, obrigatoriamente, à:

11.1.1. apresentação de orçamento prévio para análise e aprovação do CONTRATANTE e
deverá conter a(s) descrição(ões) e preço(s) do(s) serviço(s) a ser (em) realizado(s) e prazo de
execução do(s) mesmo(s) contado da data de entrada do veículo na oficina;

11.1.2.  a(s)  especificação(ões)  e  preço(s)  da(s)  peça(s),  material(is)  e/ou  acessório(s)  de
reposição,  constando  código(s)  de  identificação,  nome(s),   referência(s),  modelo(s),
capacidade(s) etc;
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11.2.  Na  solicitação  de  orçamento  prévio  pelo  CONTRATANTE,  a  CONTRATADA deverá
apresentar o mesmo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

11.3. O CONTRATANTE poderá recusar o orçamento prévio e solicitar à CONTRATADA a sua
revisão, e que a execução dos serviços se dê com o que for aprovado.

11.4. Será facultado ao CONTRATANTE, conferir os preços propostos no orçamento prévio, por
meio de pesquisa de mercado nos termos dos subitens 7.5.2 e seguintes e será obrigatório para o
Gestor  e  para  o  Fiscal  do  Contrato  realizar  negociação  de  preços  antes  da  aprovação  de  cada
orçamento.

11.5.  As  peças  e/ou  acessórios  substituídos  pela  CONTRATADA,  deverão  ser  entregues  ao
CONTRATANTE, no ato do recebimento do veículo devidamente consertado.

12. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

12.1. Será vencedora a Licitante que, atendendo às condições e especificações deste edital, oferecer
o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme modelo constante do Anexo I.

12.2.  Apesar  de  o  critério  de  julgamento  do  certame  ser  o  de  Menor  Preço  Global,  para  o
Fornecimento de peças e acessórios necessários à manutenção e conservação de veículos, a licitante
deverá apresentar, na composição de preços, o maior desconto, o que não prejudicará o critério de
julgamento descrito no item 12.1.

12.3. Independentemente do critério de julgamento, os valores contratuais serão: (i) para serviços, o
resultado  da  multiplicação  do  valor  do  homem/hora  consignado  na  proposta  vencedora  pela
quantidade estimada de serviço; (ii) para peças, o valor consignado no 6.2, acima, no elemento
“valor estimado das peças”.

12.4. A Licitante deverá firmar termo de ciência dos subitens 6.3 a 6.4.1, 7.2 a 7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3
deste Termo de Referência e encaminhá-lo junto a sua proposta final, apresentada em procedimento
licitatório;

12.4.1. Deverá constar do termo de ciência a transcrição literal dos subitens 6.3 a 6.4.1, 7.2 a
7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3 deste Termo de Referência, com vistas a conferir o necessário destaque
àquela sistemática;
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12.5. A Licitante deverá apresentar  autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para
desempenho de suas atividades, em respeito à legislação vigente, conforme teor das discussões nos
autos  do PA SEI 0007737-91.2016.6.02.8000,  com ênfase no Parecer  n.º150 (evento 0212708),
aplicável ao serviço atual.

12.6. A Licitante deverá comprovar, por meio de Atestado de Capacidade Técnica, a execução de
serviços semelhantes ao objeto licitado, com número de veículos manutenidos igual ou superior a
12 (doze), quantidade equivalente a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do número de
veículos a serem atendidos no âmbito da contratação pretendida.

12.7. A Licitante deverá comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado para a contratação no edital licitatório.

13. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1.  A CONTRATADA deverá  recolher  os  veículos  para  conserto  à  sua  oficina  quando  do
recebimento  da  Ordem  de  Serviço  do  CONTRATANTE (via  e-mail ou  documento  impresso),
devendo iniciar imediatamente os serviços que se fizerem necessários, observando na sua execução
o orçamento aprovado pelo CONTRATANTE.

13.2.  A entrega dos referidos veículos  devidamente consertados e  em condições de uso deverá
ocorrer até o primeiro dia útil subsequente à conclusão dos serviços.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, em até
08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo
Fiscal  do  Contrato,  que  deverá  ser  emitida  mensalmente,  até  o  5º  (quinto)  dia  útil  do  mês
subsequente  ao  da  realização  dos  serviços,  juntamente  com  todas  as  Certidões  Negativas  de
Débitos;

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

14.3. O pagamento  descrito  neste  item deverá  ser  efetuado em parcela  única,  respeitando-se  o
descrito no item 15.1.;
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14.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

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

14.6. Se a empresa for optante do 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.

15. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

15.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas,
sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

15.1.1. 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;

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

15.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão  de  recusa  em  assiná-lo  ou  de  inexecução  total  ou  parcial  das  obrigações
assumidas;

15.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

15.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o caso,
para  imposição  da  penalidade  pertinente,  o  atraso  superior  a  02  (dois)  dias  do  início  do
cumprimento das obrigações contratuais;

15.3. A Administração,  para  aplicação  das  sanções,  analisará  as  circunstâncias  do  caso  e  as
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
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15.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, 
se houver, ou cobradas judicialmente.

16. DA SUSTENTABILIDADE

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

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

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

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

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

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

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. As  despesas  decorrentes  desta  contratação  correrão  à  conta  dos  recursos  consignados  no
Orçamento Geral da União, para o exercício de  2020, a cargo do TRE-AL, cujos programas de
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trabalho  e  elemento  de  despesas  específicas  seguem  descritos  abaixo  e  ainda  constarão  da
respectiva Nota de Empenho:

17.1.1. Programa  de  Trabalho:  Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativa  do
Estado de Alagoas

17.1.2. Elemento de Despesa: 339030 e 339039

17.1.3. Plano Interno: AOSA MANVEI

17.1.4. PTRES: 84621

17.1.5. Fonte: 0100

18. DO REAJUSTAMENTO

18.1. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado,
alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período,
(i)  a requerimento da contratada, em se tratando do valor unitário atribuído ao homem/hora e caso
se verifique hipótese legal que autorize reajustamento e (ii) no interesse da Administração, para a
manutenção do valor real a ser despendido com peças, acessórios, componentes e materiais.

18.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor. 

18.3.  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto,  as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

18.4.  O  reajuste  terá  como  objetivo  a  recuperação  dos  valores  inicialmente  contratados  da
defasagem provocada pela  inflação,  de  maneira  a  manter  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do
contrato e a capacidade de manutenção da frota da Contratante.

19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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20.1 O Contrato vigorará por 12 meses, contados da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por
mútuo  acordo  entre  as  partes,  mediante  Termo  Aditivo,  comprovada  sua  vantajosidade  para  a
Administração, por iguais e sucessivos períodos, observado o limite de 60 meses.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A adjudicação deverá ser global;

20.2. As  quantidades  de  horas/serviços  estimadas,  constantes  do Anexo I,  foram adotadas  para
efeito  de  cálculo  do  Valor Estimado  dos  Serviços  (mão-de-obra),  podendo  haver,  quando  da
execução dos serviços, variações nos quantitativos expressos neste Termo;

20.3. Os preços finais da proposta da Licitante servirão como critério de julgamento e deverão fixar
o valor do contrato no que se refere aos serviços estimados, mas não deverão afetar o valor do
futuro contrato no que se refere a materiais, que será fixado de acordo com o valor estimado para
materiais no Anexo I;

20.4. A Licitante vencedora deverá fazer uso exclusivamente do sistema de orçamentação eleito no
momento da apresentação de seu primeiro orçamento que tenha por base os preços praticados pelas
redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros,
conforme quantificação padrão do  software,  tanto para materiais, como para as quantidades dos
serviços,  respeitando-se  os  valores  da  proposta  vencedora,  conforme  detalhamento  do  modelo
constante do Anexo I.

20.5. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº8.666/93, com suas
posteriores alterações e legislação correlata.

Maceió/AL, 13 de março de 2020.

Henrique Cirqueira Freire

Assistente III – SAPEV

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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Anexo I

Modelo de Proposta com Estimativa de Quantidades de Serviços e Peças

TABELA 1

SERVIÇOS QUANTIDAD
E ESTIMADA

VALOR 
ESTIMADO POR 
HOMEM/HORA 
OU POR 
PROCEDIMENTO
EM VEÍCULO

PERCENTUAL 
DE 
DESCONTO

VALOR 
PROPOSTO 
PARA O ITEM
(QUANTIDADExV
ALORxDESCONT
O)

Mecânica e Elétrica 
geral – linha leve

430 horas R$00,00 00,00% R$00,00

Mecânica e Elétrica 
geral – linha pesada

170 horas R$00,00 00,00% R$00,00

Funilaria e Pintura 
geral – linha leve

20 horas R$00,00 00,00% R$00,00

Funilaria e Pintura 
geral – linha pesada

15 horas R$00,00 00,00% R$00,00

Substituição de 
pneu – linha leve

16 
procedimentos 
unitários

R$00,00 00,00% R$00,00

Substituição de 
pneu – linha pesada

14 
procedimentos 
unitários

R$00,00 00,00% R$00,00

Alinhamento – linha 
leve

168 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Alinhamento – linha 
pesada

132 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Balanceamento – 
linha leve

42 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Balanceamento – 
linha pesada

38 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Cambagem – linha
leve

12 
procedimentos 

R$00,00 00,00% R$00,00
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unitários (roda)

Cambagem – linha
pesada

30 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Troca de 
óleo+filtro – linha 
leve

70 
procedimentos 
unitários

R$00,00 00,00% R$00,00

Troca de 
óleo+filtro – linha 
pesada

55 
procedimentos 
unitários

R$00,00 00,00% R$00,00

VALOR TOTAL PROPOSTO PARA OS SERVIÇOS, APÓS DESCONTO R$00,00

TABELA 2

MATERIAIS VALOR ESTIMADO PERCENTUAL DE 
DESCONTO

VALOR PROPOSTO 
PARA OS MATERIAIS 
(VALORxDESCONTO)

Peças, acessórios, 
componentes, insumos 
etc.

R$64.650,00 00,00% R$00,00

TABELA 3

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 
(SERVIÇOS+MATERIAIS)

R$00,00

Declaro  que  nos  preços  estão  inclusas  todas  as  despesas  que  incidem direta  e  indiretamente  sobre  os
serviços prestados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, mão de obra e outras. 

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação
das condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato 

Nome

Endereço

Cidade - UF CEP 

CPF/MF Cargo/Função 

Cart. ldent nº Expedido por
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Naturalidade Nacionalidade

                                       (Cidade e UF), ___ de ___________ de 2020. 

                                                               Local e data. 

Identificação e assinatura
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ANEXO II

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

            TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
                           SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
                   COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
        SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

 ORDEM DE SERVIÇO ORDEM DE SERVIÇO

1-IDENTIFICAÇÃO

Ordem de serviço nº: Data de emissão: Contrato:

Contrata: Vigência  do
contrato:

2- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item Serviço/Peça Unidade Quantidade Valor unitário Valor total

                                                      TOTAL

3- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5-DATAS E PRAZOS

Data de entrega: Hora de entrega:

Prazo  para  realização
dos serviços:

6-FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

                                          _________________________________
                                                        Gestor / Fiscal do Contrato
                                                         Matricula TRE-AL
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Termo de Referência

1. DO OBJETO

1.1.  Contratação  de  serviços  continuados  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  em  veículos
automotores,  por  demanda,  com  fornecimento  de  peças  de  reposição  e  acessórios  originais,
genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas neste Termo de Referência.

1.2. Do detalhamento do objeto:

        Serviços/Peças Especificação

Manutenção Veicular 
Serviço de manutenção de veículos (mão de obra) 

Fornecimento  de  peças,  acessórios,  componentes  e/ou  materiais
necessários à manutenção e conservação de veículos.

1.3. A licitação em único item justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do
objeto,  uma  vez  que  vários  prestadores  de  serviços  poderão  implicar  em  descontinuidade  da
padronização,  bem como em dificuldades  gerenciais  e,  até  mesmo,  aumento dos  custos,  pois  a
contratação  tem  a  finalidade  de  formar  um  todo  unitário.  Some-se  a  isso  a  possibilidade  de
estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos
serviços, o que fica sobremaneira dificultado quando se tratam de diversos prestadores.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação de empresa especializada para os serviços acima citados é essencial para que os
veículos pertencentes à frota do TRE/AL estejam sempre em condições de realizar o transporte de
pessoas  e  materiais  necessários  ao  cumprimento  dos  trabalhos  deste  Regional,  satisfazendo  as
expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o prolongamento da vida
útil da frota.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1
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3.1.  Os  serviços  a  serem contratados  enquadram-se  nos  pressupostos  do  Decreto  nº  2.271/97,
constituindo-se  em atividades  materiais  acessórias  e,  dadas  as  suas  características,  usualmente
encontradas no mercado e de fácil especificação, inserem-se no conceito de bens e serviços comuns,
para fins do disposto na Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

3.2. O objeto da contratação caracteriza-se como serviço essencial e continuado, enquadrando-se na
exceção do art.57, II, da Lei nº 8.666/93, sendo imprescindível seu constante acionamento para a
conservação dos veículos,  minimizando a utilização do uso de frota terceirizada substituta e os
gastos excedentes relacionados.

3.3. O Colendo Tribunal de Contas da União exemplifica como serviço continuado a manutenção de
veículos, conforme jurisprudência abaixo:

Serviços  de  natureza contínua são serviços  auxiliares  e  necessários  a
Administração no desempenho das respectivas atribuições. São aqueles
que, se interrompidos, podem comprometer a continuidade de atividades
essenciais e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício
financeiro. O que é continuo para determinado órgão ou entidade pode
não ser  para  outros.  São exemplos  de serviços  de natureza contínua:
vigilância, limpeza e conservação, manutenção elétrica, manutenção de
elevadores,  manutenção de veículos  etc.  Em processo próprio,  deve a
Administração  definir  e justificar  quais  outros  serviços  contínuos
necessita para desenvolver as atividades que lhe são peculiares. (TCU.
Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU/Tribunal de
Contas  da  União.  4.  ed.  rev.,  atual.  e  ampl.  Brasília:  TCU,
SecretariaGeral da Presidência; Senado Federal, Secretaria Especial de
Editoração e Publicações, 2010, p. 772)

3.4.  A manutenção  preventiva  e  corretiva  de  veículos  é  um  serviço  essencial  para  manter  a
integridade  dos  veículos  oficiais  deste  Regional,  razão  pela  qual  tal  serviço  não  pode  sofrer
descontinuidade, sob pena de paralisação de funções de permanente interesse público. Portanto,
resulta a possibilidade jurídica de se aplicar o disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a
Administração demonstre a vantagem econômica da prorrogação.
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4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 A contratação de pessoa jurídica para execução das atividades objeto do presente Termo de
Referência encontra amparo legal na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto 5.450, de 31 de
maio  de  2005;  Lei  Complementar  n.º  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  aplicando-se
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações correlatas.

5. DA FROTA DE VEÍCULOS

5.1.  Compõem a frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas os seguintes veículos:

Marca Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha

Volkswagen

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2274 Leve

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2544 Leve

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2564 Leve

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2972 Leve

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2982 Leve

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2992 Leve

Micro-ônibus Eurobus 2014/2014 Diesel-S10 OXN 8228 Pesada

Lancer 2.0 CVT 2015/2016 Gasolina QLD 3531 Leve

3
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Marca Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha

Mitsubishi

L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016 Diesel-S10 QLD 0340 Pesada

L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016 Diesel-S10 QLD 1770 Pesada

L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016 Diesel-S10 QLD 0350 Pesada

L 200 Triton 2013/2014 Diesel-S10 ORI 3539 Pesada

General
Motors 

Cruze LT 1.8 2013/2013 Flex ORI 7195 Leve

Ford

Caminhão Cargo 1319 2015/2016 Diesel QLB 3471 Pesada

Van transit furgão 2.2 2013/2013 Diesel ORK 7700 Pesada

Citroen

Jumper M33M 2.3 S 2010/2011 Diesel NME 3489 Pesada

C4 Lounge Shine 2018/2019 Flex QLD 2332 Leve

Fiat
Fiorino 1.4 2015/2016 Flex QLD 0960 Leve

Iveco
Caminhão Daily 55C17 2012/2013 Diesel-S10 ORE 7431 Pesada

Agrale
Caminhão A 10.000 2013/2013 Diesel-S10 OHC 1923 Pesada

Honda Motocicleta CG 125
Cargo

2006/2006 Gasolina MVH 4144 Leve

Motocicleta CG 125
Cargo

2011/2011 Gasolina NMN 8137 Leve
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Marca Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha

Motocicleta CG 125
Cargo

2006/2006 Gasolina MVH 4074 Leve

Yamaha
YBR 125 2009/2009 Gasolina NLC 8218 Leve

Renault
Master L3H2 2018/2019 Diesel-S10 QLF 0022 Pesada

5.2 O quantitativo/marca/modelo dos veículos poderá sofrer alteração mediante a elaboração de
termo aditivo para essa finalidade.

6. DA ESTIMATIVA ANUAL – PEÇA / MATERIAL, MÃO DE OBRA / SERVIÇO

6.1. O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base na necessidade de
serviços  de  manutenção  de  veículos  incluindo  mão  de  obra  e  peças,  materiais  e  acessórios,
considerando-se os preços da última contratação, majorados em 8% (oito por cento).

6.2. O detalhamento da estimativa de quantidades de serviços e peças encontra-se no Anexo I.

6.3.  Os  valores  sobre  os  quais  incidirá  o  desconto  percentual  ofertado  para  as  peças  serão
estabelecidos  a  partir  de  orçamentos  produzidos  no  ambiente  do  aplicativo  de  orçamentação
eletrônica  eleito  pela  Contratada  que  tenha  por  base  os  preços  praticados  pelas  redes
concessionárias  de  veículos  automotores,  a  exemplo  de  AUDATEX,  CILIA,  ORION e  outros,
conforme  precificação  padrão  do  software,  cuja  obtenção  consiste  em  ônus  executivo  da
Contratada, incluso no preço proposto.

6.4.  Os  valores  a  serem pagos  pelos  serviços  serão  aqueles  ofertados  pela  Contratada  em sua
proposta de preços final, aprovada em licitação, conforme modelo constante do Anexo I, com a
incidência do desconto sobre o valor unitário estimado pela Administração.

6.4.1.  As  quantidades  de  serviços  serão  estabelecidas  a  partir  de  orçamentos  produzidos  no
ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os
preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX,
CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do  software,  cuja obtenção consiste em
ônus executivo da Contratada, incluso no preço proposto.

7. DA EXECUÇÃO  E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS

5
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7.1.  Os  serviços  compreendem  a  manutenção  da  Frota  de  Veículos  Oficiais,  com  serviços  e
fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais, abrangendo todas as áreas e
especialidades  automotivas  afetas  à  integridade  dos  veículos  e  relativos  à  manutenção,  análise,
avaliação e  diagnóstico,  desmontagem,  montagem,  retificação,  reparação,  correção,  restauração,
reposição, troca e remendo em pneus e câmaras de ar furados ou danificados.

7.2. O serviço de manutenção veicular será pago:

7.2.1.  Considerando-se  principalmente  o  orçamento  de  preços  à  vista  obtido  no  ambiente  do
aplicativo  de  orçamentação  eletrônica  eleito  pela  Contratada  que  tenha  por  base  os  preços
praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA,
ORION e outros, conforme quantificação padrão do  software, tanto para materiais, como para as
quantidades dos serviços, respeitando-se os valores da proposta vencedora, conforme detalhamento
do modelo constante do Anexo I;

7.2.2. Tomando-se como referencial de confirmação a pesquisa de preços descrita no subitem 7.5.2,
adiante,  nas  condições  ali  especificadas,  utilizando-se  os  valores  deste  em substituição  aos  do
orçamento  líquido  (após  aplicação  dos  descontos  da  proposta  vencedora)  obtido  a  partir  do
ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os
preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX,
CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, quando seus valores forem
mais vantajosos para Administração, em confrontação com o resultado do procedimento descrito no
subitem 7.2.1;

7.2.2.1. A análise da vantajosidade dos orçamentos deverá ser realizada item por item;

7.3. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de:

a) emprego de mão de obra pela empresa contratada para execução de reparos, conservação e
recuperação de veículos;

b) fornecimento e aplicação de peças, materiais e acessórios de reposição que atendam às
mesmas  especificações  técnicas  e  padrões  de  qualidade  das  peças  de  produção
original/genuína  da  fabricante/montadora,  nos  termos  da  ABNT  NBR  15296,  a  serem
utilizados na execução dos serviços objeto da licitação.
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7.4. A manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos fabricantes e
de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da Contratante, bem
como  quando  houver  a  necessidade  decorrente  de  imprevistos,  tais  como:  panes  mecânicas  e
elétricas, casos fortuitos ou motivos de força maior.

7.5. Os serviços serão executados de acordo com os demonstrativos abaixo relacionados, que serão
fornecidos à Contratante pela empresa Contratada, em conjunto com os orçamentos apresentados,
por serem ferramentas essenciais à fiscalização do contrato e ao pagamento das Ordens de Serviços:

7.5.1.  Orçamento  do  qual  constem  todas  as  peças  e  serviços  necessários  à  manutenção
veicular, emitido  a partir do  ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela
Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos
automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação
padrão do software;

7.5.1.1. A Contratante, por meio de seu Gestor, Fiscal ou outro servidor designado para
tanto, poderá comparecer ao estabelecimento da Contratada e solicitar demonstração do
funcionamento  do  aplicativo  de  orçamentação  eletrônica  eleito  pela  Contratada  que
tenha  por  base  os  preços  praticados  pelas  redes  concessionárias  de  veículos
automotores,  a  exemplo  de  AUDATEX,  CILIA,  ORION  e  outros,  conforme
quantificação padrão do  software e repetição do procedimento de orçamentação para
confrontação, por amostragem, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de
entrega do extrato original;

7.5.2.  Nos  orçamentos  em  que  a  mão-de-obra  alcançar  valores  superiores  a  R$500,00
(quinhentos reais), naqueles em que as peças e materiais  alcançarem valores superiores a
R$2.000,00 (dois mil reais), ou ainda, por amostragem, o Contratante realizará pesquisa de
mercado  imediatamente  após  o  recebimento  dos  orçamentos,  através  de  sua  Seção  de
Instrução de Contratações - SEIC, com vistas a aferir a compatibilidade de preços com o
mercado local;

7.5.2.1. Caso o preço à vista praticado no mercado local seja inferior ao preço líquido
apresentado no orçamento, a Contratada deverá ajustar sua proposta de modo a oferecer
preço igual ou inferior àquele aferido pelo Contratante;

7.5.2.2. Para que seja obrigatória a aplicação da sistemática descrita nos subitens 7.5.2 e

7
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7.5.2.1, acima, os valores deverão ser considerados por item, ou seja, o resultado da
multiplicação do valor unitário pela respectiva quantidade;

7.5.2.3. A pesquisa de mercado a ser realizada pela SEIC terá o prazo de 03 (três) dias
para apresentar conclusão que aponte os preços de mercado ou relate a impossibilidade
de obtê-los.

7.6. A empresa contratada deverá atender prontamente a todos os chamados que receber do Gestor
ou do Fiscal do Contrato em no máximo 4 (quatro) horas, contadas do registro da solicitação dos
serviços, quando da ocorrência de panes em componentes dos veículos/motores.

7.7. A empresa contratada deverá apresentar o orçamento para a execução dos serviços no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis após a entrada do veículo no seu estabelecimento ou da solicitação do
serviço pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato.

7.8. Nenhum serviço será realizado antes da autorização do Gestor ou do Fiscal do Contrato.

7.9. A empresa Licitante deverá fornecer números de telefone fixos e celulares, bem como endereço
eletrônico para comunicação com os responsáveis pelas equipes de manutenção veicular, que devem
ser funcionais nos horários descritos no subitem 7.10, pelo menos.

7.10.  Os  serviços  deverão  ser  prestados  de  forma  ininterrupta  no  período  de  08h00min  as
18h00min, nos dias úteis, e de 08h00min as 12h00min, aos sábados.

7.10.1. Verifica-se a necessidade da prestação dos serviços aos sábados, de 08h00min as
12h00min, haja vista que há prestação de serviço no Setor de Transporte aos sábados de
forma eventual, caso contrário, prejudicaria a prestação do serviço do TRE-AL.

7.11. As revisões de caráter preventivo deverão obedecer aos cronogramas de manutenção definidos
pelos  fabricantes  nos  Manuais  de  Proprietário,  analisado  o  interesse  da  Administração  em sua
execução.

7.12. Das especificações do fornecimento de peças e acessórios:

7.12.1. A empresa contratada deverá providenciar, quando houver necessidade de substituições de
acessórios, componentes, partes e peças de reposição, orçamento obtido por meio do aplicativo de
orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes
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concessionárias  de  veículos  automotores,  a  exemplo  de  AUDATEX,  CILIA,  ORION e  outros,
conforme quantificação padrão do  software, tanto para materiais, como para as quantidades dos
serviços,  respeitando-se  os  valores  da  proposta  vencedora,  conforme  detalhamento  do  modelo
constante do Anexo I.

7.12.2.  As  peças  e  acessórios  deverão  ser  novos  e  de  primeiro  uso,  com  garantia  de
fábrica/montadora.

7.12.3. As peças e acessórios substituídos deverão ser entregues à Contratante, no ato da entrega do
veículo devidamente consertado e disponibilizados para descarte ecologicamente responsável pela
Contratada após conferência realizada pelo Gestor ou Fiscal, no prazo de 2 (dois) dias úteis.

7.12.4. A empresa contratada deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças e acessórios
adquiridos e serviços subcontratados, fornecendo toda e qualquer informação ao Gestor ou ao Fiscal
do Contrato para acompanhamento da execução contratual no prazo de 2 (dois) dias úteis.

7.12.5. Todas as peças, acessórios e materiais fabricados no Brasil  ou no estrangeiro,  de venda
regular no Brasil, também serão fornecidos com o percentual de desconto ofertado na Proposta de
Preço do licitante.

7.12.6. No caso de fornecimento de peças, acessórios e materiais importados de venda não regular
no  Brasil,  serão  fornecidos  pelo  preço  de  tabela,  no  mercado  nacional,  dos  fabricantes  ou
revendedores  autorizados  dos  veículos.  A empresa  Contratada  deverá  apresentar,  junto  com  o
orçamento, a indicação do nome do fornecedor e respectivos telefone, endereço de sítio eletrônico e
correio eletrônico, bem como a demontração do atendimento às exigências do subitem 7.3, “b”.

7.13. Das especificações do fornecimento e instalação de pneus: 

7.13.1.  A empresa contratada deverá efetuar  a  substituição de pneus,  conforme os  preceitos  da
Resolução nº 558/80, de 15 de abril de 1980 (CONTRAN) ou sempre que um defeito de força maior
exija sua substituição, desde que avaliado e autorizado pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato.

7.13.2. Os pneus deverão ser novos, não reformados ou recauchutados ou remoldados, de acordo
com as normas da ABNT/NBR, com selo do INMETRO e todas as características técnicas iguais ou
superiores à recomendação do fabricante.

7.14. Das especificações dos serviços de geometria: 
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7.14.1.  A empresa contratada  deverá  efetuar  o  ajuste  da  suspensão e  cambagem de  forma que
garanta a segurança e a estabilidade do veículo.

7.14.2.  A empresa  contratada  deverá  fornecer  à  Contratante,  após  a  execução  dos  serviços  de
geometria nos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os procedimentos
propostos para a solução de outros problemas porventura detectados.

7.15. Das especificações dos serviços de balanceamento de rodas: 

7.15.1. A empresa contratada deverá executar o cálculo de desbalanceamento externo e interno das
rodas, estático e dinâmico, fazendo os ajustes necessários, a fim de deixá-las com o balanceamento
correto.

7.15.2.  A empresa  contratada  deverá  fornecer  à  Contratante,  após  a  execução  dos  serviços  de
balanceamento de rodas dos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os
procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura detectados.

7.16. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de transmissão: 

7.16.1. Os serviços de revisão do sistema de transmissão consistem em lubrificação de diferencial,
caixa de câmbio, folgas, balanceamento de eixo se houver, juntas homocinéticas, trizetas e suas
respectivas coifas, pontos de eixos e outros.

7.17. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de direção:

7.17.1. Os serviços de revisão do sistema de direção consistem em aperto dos parafusos, regulagem
e conferência de terminais, lubrificação (graxa e óleo), barra de direção, bomba de direção, folgas,
correia da bomba, caixa de direção e outros.

7.18. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de freios:

7.18.1. Os serviços de revisão do sistema de freios consistem em regulagem de freio, verificação do
desgaste das pastilhas, lonas, discos, tambores, nível de fluido e substituição, verificação de servo-
freio,  cuícas  de  freio,  cilindros  mestres  e  auxiliares,  freio  de  estacionamento  (cabos,  pedais,
alavancas), válvulas (pneumáticas), aro dos pneus e outros.

7.19. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de arrefecimento: 
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7.19.1.  Os  serviços  de  revisão  do  sistema  de  arrefecimento  consistem em exame  do  radiador,
verificação do nível de água, mangueiras, fluído de radiador e outros.

7.20. Das especificações dos serviços de revisão de motor: 

7.20.1. Os serviços de revisão de motor: consistem em verificação das correias, óleo, filtro de óleo e
de combustível, juntas e demais componentes, substituindo peças necessárias e outros.

7.21. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de suspensão: 

7.21.1.  Os  serviços  de  revisão  do  sistema  de  suspensão:  consistem em verificação  das  molas,
amortecedores,  batentes,  coifas,  bandejas  superiores  e  inferiores,  buchas,  pivôs,  barra
estabilizadora, rolamentos internos e externos e outros.

7.22. Das especificações dos serviços de borracharia: 

7.22.1. O serviço de borracharia deverá ocorrer sempre que necessário, visto não se poder prever a
necessidade de sua ocorrência. E será caracterizado pelo serviço de montagem e desmontagem de
pneus, bem como pelo conserto, troca de pneus e câmara de ar, furados ou que tenham sofrido
qualquer avaria.

7.22.2.  A empresa  contratada  deverá  montar  e  desmontar  os  pneus  dos  veículos  da  frota  da
Contratante utilizando-se de equipamento hidráulico que evite o atrito do mesmo com o aro das
rodas.

7.22.3.  A  entrega  do  veículo  deverá  ocorrer  em  até  02  (duas)  horas,  contada  a  partir  da
disponibilização da Ordem de Serviço por parte da Contratante. Casos excepcionais serão avaliados
pela fiscalização do contrato.

7.23. Das especificações dos serviços de lanternagem, funilaria e pintura: 

7.23.1.  deverão ser  realizados sempre que for demandando,  mediante orçamento aprovado pela
fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da Contratante.

7.23.2. Consiste nos serviços de desamassamento, recuperação e quando irrecuperável substituição
das partes danificadas da lataria e pintura; serviços de solda em geral; reforma ou recuperação de
assentos,  forros  do  teto  e  laterais,  com  aplicação  de  material  de  mesmo  padrão  e  qualidade,
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mantendo a originalidade do fabricante do veículo.

7.24. Serviços de revisão do sistema elétrico e eletrônico: consiste na verificação, conserto e/ou
substituição quando necessário, de componentes que integram esse sistema, incluindo acessórios de
sinalização e outros.

7.25.  Serviço de substituição dos vidros:  deverá ocorrer  a  substituição dos  vidros  e  espelhos
sempre  que  necessário,  visto  não  se  poder  prever  a  necessidade  de  sua  ocorrência.  Mediante
orçamento aprovado pela fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da
Contratante.

8 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

8.2. Manter oficina localizada no município de Maceió – AL;

8.3.  Realizar  os  serviços  de manutenção somente com técnicos componentes dos  seus  próprios
quadros,  exceto  quando  solicitado  por  meio  de  requerimento  protocolizado  e  formalmente
autorizada a executá-los de outro modo pela Gestão Contratual;

8.4. Dispor de todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita realização de todos os
serviços;

8.5. Emitir o orçamento de serviços baseando-se nos tempos constantes do extrato do ambiente do
aplicativo  de  orçamentação  eletrônica  eleito  pela  Contratada  que  tenha  por  base  os  preços
praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA,
ORION e outros, conforme quantificação padrão do software;

8.6. Apresentar num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis o orçamento dos serviços solicitados,
indicando prazo para execução dos serviços;

8.7. Emitir  orçamento  prévio de  materiais  e  peças,  onde os  preços  demonstrem o resultado da
aplicação dos  descontos  oferecidos  pela  Contratada sobre os  preços  constantes  do  ambiente do
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aplicativo  de  orçamentação  eletrônica  eleito  pela  Contratada  que  tenha  por  base  os  preços
praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA,
ORION e outros, conforme quantificação padrão do software;

8.8. Realizar  os  serviços  de  manutenção somente  após  a  aprovação do devido orçamento  pelo
Gestor ou pelo Fiscal do Contrato;

8.9. Fornecer  todo  o  material  e/ou  peças  necessárias  à  perfeita  manutenção  dos  veículos
componentes da frota do TRE/AL;

8.10. Fornecer exclusivamente peças de reposição novas com as mesmas especificações técnicas e
características de qualidade das peças de produção original  dos fabricantes dos veículos,  sendo
vedado o fornecimento de peças usadas e/ou recondicionadas; (Parecer AGU 98/2016; Acórdão
TCU 2219/2010)

8.10.1.  Demonstrar,  sempre  que  solicitado  pela  Gestão  ou  Fiscalização,  o  atendimento  aos
requisitos dispostos no subitem 8.10 no prazo de 02 (dois) dias úteis;

8.11. Fornecer os produtos acondicionados em embalagem dos respectivos fabricantes, com seus
logotipos e códigos, devidamente lacrados, passíveis de conferência pela Gestão ou Fiscalização em
momento anterior a sua aplicação;

8.12. Entregar os veículos, após os serviços, devidamente lavados e aspirados;

8.13. Fornecer  junto  com a(s)  Nota(s)  Fiscal(ais),  relatório(s)  contendo  o  registro  de  todos  os
trabalhos efetuados e das peças porventura fornecidas;

8.14. Apresentar, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, arquivo eletrônico atualizado até o último
dia do mês anterior em formato XLS, XLSX ou ODS, contendo a identificação de cada veículo e a
discriminação  dos  procedimentos  de  manutenção  realizados  durante  a  vigência  do  contrato,
indicando-se quilometragem contemporânea a cada uma das intervenções e data de cada um dos
procedimentos;

8.15. Apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação, os documentos e/ou notas fiscais que
comprovem a procedência das peças, acessórios e materiais destinados à substituição;

8.16.  Zelar  pela  perfeita  execução  dos  serviços  contratados,  devendo  as  falhas  que  porventura
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venham  a  ocorrer  serem  sanadas  em  até  02  (dois)  dias  úteis,  a  contar  da  solicitação,  salvo
ocorrência por força maior;

8.17. Garantir por, no mínimo, 06 (seis) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer
primeiro, os serviços e peças utilizados em motor, caixa de velocidade e diferencial;

8.18. Garantir por, no mínimo, 03 (três) meses ou 3.000 km (três mil quilômetros), o que ocorrer
primeiro, os demais serviços e peças;

8.19. Garantir os serviços realizados durante 90 (noventa) dias, mesmo após o término da vigência
do contrato, na hipótese de falha técnica, desde que por culpa exclusiva dos seus técnicos e/ou
prepostos, quando do cumprimento das obrigações;

8.20.  Responder  integralmente  pelos  danos causados à  Administração ou a  terceiros,  por  ação,
omissão,  negligência,  imprudência  ou  imperícia  dos  seus  funcionários,  prepostos  ou  terceiros,
independentemente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL;

8.21. Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, pedágios, taxas, etc.) desde
que  praticada  por  seus  funcionários  e  ocorrerem  quando  o  veículo  estiver  sob  a  sua
responsabilidade;

8.22.  Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  idoneidade  exigidas  na
licitação;

8.23. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas ao contrato;

8.24. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SAPEV no prazo de 2 (dois) dias úteis e
aceitar a fiscalização dos serviços, permitindo o acesso às suas instalações;

8.25. Comunicar ao gestor do contrato,  por escrito,  qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;

8.26. Cumprir as determinações do Gestor e do Fiscal do contrato, a fim de que os serviços sejam
regularmente prestados;

8.27. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto deste Termo de
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Referência;

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

8.29. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram, nos
termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93;

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

8.31.  Indicar,  quando  da  apresentação  do  primeiro  orçamento,  o  aplicativo  de  orçamentação
eletrônica  eleito  para  fins  da  contratação,  que  tenha  por  base  os  preços  praticados  pelas  redes
concessionárias  de  veículos  automotores,  a  exemplo  de  AUDATEX,  CILIA,  ORION  e  outros
tecnicamente equivalentes.

8.32. Apresentar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato firmado,
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após sua assinatura.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que serão designados
como Gestor e Fiscal, que serão responsáveis inclusive pela negociação dos preços apresentados por
meio do orçamento da Contratada, para a obtenção de preços melhores, sempre que possível;

9.2. Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise da proposta de
manutenção  e  documentação  complementar  apresentadas  pela empresa Contratada, por  meio
escrito, seja impresso ou eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

9.2.1. A autorização impressa será recebida em duas vias pela Contratada, retornando ao
Contratante uma das vias assinada e datada;

9.2.2.  A autorização  por  meio  eletrônico  será  encaminhada  ao  endereço  de  correio
informado pela Contratada quando da apresentação de sua proposta em procedimento
licitatório e será considerada recebida imediatamente;

9.3. Receber o veículo devolvido pela empresa contratada, lavados e aspirados, após a realização
dos serviços;

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

10. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

10.1. A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem como fiscalizada e
atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas;

10.2. 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.

11.  DO ORÇAMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APLICAÇÃO
E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

11.1. Os serviços executados, bem como a aplicação e/ou fornecimento de peças e acessórios de
reposição, quando solicitados, ficarão sujeitos, obrigatoriamente, à:

11.1.1. apresentação de orçamento prévio para análise e aprovação do CONTRATANTE e
deverá conter a(s) descrição(ões) e preço(s) do(s) serviço(s) a ser (em) realizado(s) e prazo de
execução do(s) mesmo(s) contado da data de entrada do veículo na oficina;

11.1.2.  a(s)  especificação(ões)  e  preço(s)  da(s)  peça(s),  material(is)  e/ou  acessório(s)  de
reposição,  constando  código(s)  de  identificação,  nome(s),   referência(s),  modelo(s),
capacidade(s) etc;

11.2.  Na  solicitação  de  orçamento  prévio  pelo  CONTRATANTE,  a  CONTRATADA  deverá
apresentar o mesmo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

11.3. O CONTRATANTE poderá recusar o orçamento prévio e solicitar à CONTRATADA a sua
revisão, e que a execução dos serviços se dê com o que for aprovado.

11.4. Será facultado ao CONTRATANTE, conferir os preços propostos no orçamento prévio, por
meio de pesquisa de mercado nos termos dos subitens 7.5.2 e seguintes e será obrigatório para o
Gestor  e  para  o  Fiscal  do  Contrato  realizar  negociação de  preços  antes  da  aprovação de  cada
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orçamento.

11.5.  As  peças  e/ou  acessórios  substituídos  pela  CONTRATADA,  deverão  ser  entregues  ao
CONTRATANTE, no ato do recebimento do veículo devidamente consertado e serão recolhidos
pela CONTRATADA para a destinação adequada no segundo dia útil subsequente, após verificação
da Gestão e/ou Fiscalização contratual;

11.5.1. O endereço para entrega dos veículos e posterior recolhimento das peças e/ou acessórios
substituídos será o do Edifício-Sede do CONTRATANTE, situado na Avenida Aristeu de Andrade,
377, Farol, Maceió, Alagoas.

12. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

12.1. Será vencedora a Licitante que, atendendo às condições e especificações deste edital, oferecer
o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme modelo constante do Anexo I, identificado na Tabela 3 do
Anexo I.

12.2. Independentemente do critério de julgamento, os valores contratuais serão: (i) para serviços, o
valor constante da última linha da Tabela 1 do Anexo 1, “Valor total proposto para os serviços, após
desconto”; (ii) para peças, o “valor estimado”, ou seja, anterior ao desconto percentual ofertado,
constante da Tabela 2 do Anexo I.

12.3. A Licitante deverá firmar termo de ciência dos subitens 6.3 a 6.4.1, 7.2 a 7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3
deste Termo de Referência e encaminhá-lo junto a sua proposta final, apresentada em procedimento
licitatório;

12.3.1. Deverá constar do termo de ciência a transcrição literal dos subitens 6.3 a 6.4.1, 7.2 a
7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3 deste Termo de Referência, com vistas a conferir o necessário destaque
àquela sistemática.

12.4. A Licitante deverá apresentar  autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para
desempenho de suas atividades, em respeito à legislação vigente, conforme teor das discussões nos
autos  do PA SEI 0007737-91.2016.6.02.8000, com ênfase no Parecer  n.º150 (evento 0212708),
aplicável ao serviço atual.
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12.5. A Licitante deverá comprovar, por meio de Atestado de Capacidade Técnica, a execução de
serviços semelhantes ao objeto licitado, com número de veículos manutenidos igual ou superior a
12 (doze), quantidade equivalente a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do número de
veículos a serem atendidos no âmbito da contratação pretendida.

12.6. A Licitante deverá comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado para a contratação no edital licitatório.

13. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1.  A CONTRATADA deverá  recolher  os  veículos  para  conserto  à  sua  oficina  quando  do
recebimento  da  Ordem de  Serviço  do  CONTRATANTE  (via  e-mail ou  documento  impresso),
devendo iniciar imediatamente os serviços que se fizerem necessários, observando na sua execução
o orçamento aprovado pelo CONTRATANTE.

13.2. A entrega dos referidos veículos devidamente consertados, lavados e em condições de uso
deverá ocorrer até o primeiro dia útil subsequente à conclusão dos serviços.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, em até
08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo
Fiscal  do  Contrato,  que  deverá  ser  emitida  mensalmente,  até  o  5º  (quinto)  dia  útil  do  mês
subsequente  ao  da  realização  dos  serviços,  juntamente  com  todas  as  Certidões  Negativas  de
Débitos;

14.1.1. A falta de apresentação de qualquer documento impedirá o início do prazo para pagamento.

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

14.3. O pagamento  descrito  neste  item deverá  ser  efetuado em parcela  única,  respeitando-se o
descrito no item 14.1.

14.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
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14.5. O Tribunal Regional Eleitoral  de Alagoas,  por ocasião do pagamento,  fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

14.6. Se a empresa for optante do 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.

15. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

15.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas,
sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

15.1.1. 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;

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

15.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão  de  recusa  em  assiná-lo  ou  de  inexecução  total  ou  parcial  das  obrigações
assumidas;

15.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

15.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o caso,
para  imposição  da  penalidade  pertinente,  o  atraso  superior  a  02  (dois)  dias  do  início  do
cumprimento das obrigações contratuais;

15.3. A Administração,  para  aplicação  das  sanções,  analisará  as  circunstâncias  do  caso  e  as
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

15.4. As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão,  sucessivamente,  ou  descontadas  dos  valores
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eventualmente devidos à CONTRATADA, ou da garantia apresentada conforme subitem 8.32, ou
cobradas judicialmente.

16. DA SUSTENTABILIDADE

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

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

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

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

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

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

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. As  despesas  decorrentes  desta  contratação  correrão  à  conta  dos  recursos  consignados  no
Orçamento Geral da União, para o exercício de  2020, a cargo do TRE-AL, cujos programas de
trabalho  e  elemento  de  despesas  específicas  seguem  descritos  abaixo  e  ainda  constarão  da
respectiva Nota de Empenho:
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17.1.1. Programa  de  Trabalho:  Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativa  do
Estado de Alagoas

17.1.2. Elemento de Despesa: 339030 e 339039

17.1.3. Plano Interno: AOSA MANVEI

17.1.4. PTRES: 84621

17.1.5. Fonte: 0100

18. DO REAJUSTAMENTO

18.1. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado,
alcançando a data de formulação da proposta aceita em licitação e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, (i)  a requerimento da contratada, em se tratando do valor unitário atribuído
ao homem/hora e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento e (ii) no interesse da
Administração, por meio de procedimento administrativo de iniciativa da Gestão contratual, para a
manutenção do valor real a ser despendido com peças, acessórios, componentes e materiais.

18.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor. 

18.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto,  as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

18.4.  O  reajuste  terá  como  objetivo  a  recuperação  dos  valores  inicialmente  contratados  da
defasagem provocada pela  inflação,  de  maneira  a  manter  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do
contrato e a capacidade de manutenção da frota da Contratante.

19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

20.1 O Contrato vigorará por 12 meses, contados da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por
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mútuo  acordo  entre  as  partes,  mediante  Termo  Aditivo,  comprovada  sua  vantajosidade  para  a
Administração, por iguais e sucessivos períodos, observado o limite de 60 meses.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A adjudicação deverá ser global;

20.2. As quantidades  de horas/serviços  estimadas,  constantes  do  Anexo I,  foram adotadas  para
efeito  de  cálculo  do  Valor Estimado  dos  Serviços  (mão-de-obra),  podendo  haver,  quando  da
execução dos serviços, variações nos quantitativos expressos neste Termo;

20.3. Os preços finais da proposta da Licitante servirão como critério de julgamento e deverão fixar
o valor do contrato no que se refere aos serviços estimados, mas não deverão afetar o valor do
futuro contrato no que se refere a materiais, que será fixado de acordo com o valor estimado para
materiais no Anexo I;

20.4. A Licitante vencedora deverá fazer uso exclusivamente do sistema de orçamentação eleito no
momento da apresentação de seu primeiro orçamento que tenha por base os preços praticados pelas
redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros,
conforme quantificação padrão do  software, tanto para materiais, como para as quantidades dos
serviços,  respeitando-se  os  valores  da  proposta  vencedora,  conforme  detalhamento  do  modelo
constante do Anexo I.

20.5. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº8.666/93, com suas
posteriores alterações e legislação correlata.

Maceió/AL, 17 de março de 2020.

Henrique Cirqueira Freire

Assistente III – SAPEV

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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Anexo I

Modelo de Proposta com Estimativa de Quantidades de Serviços e Peças

TABELA 1

SERVIÇOS QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR 
ESTIMADO POR 
HOMEM/HORA 
OU POR 
PROCEDIMENTO
EM VEÍCULO

PERCENTUAL 
DE DESCONTO

VALOR 
PROPOSTO 
PARA O ITEM
(QUANTIDADEx
VALORxDESCO
NTO)

Mecânica e 
Elétrica geral – 
linha leve

430 horas R$00,00 00,00% R$00,00

Mecânica e 
Elétrica geral – 
linha pesada

170 horas R$00,00 00,00% R$00,00

Funilaria e Pintura
geral – linha leve

20 horas R$00,00 00,00% R$00,00

Funilaria e Pintura
geral – linha 
pesada

15 horas R$00,00 00,00% R$00,00

Substituição de 
pneu – linha leve

16 
procedimentos 
unitários

R$00,00 00,00% R$00,00

Substituição de 
pneu – linha 
pesada

14 
procedimentos 
unitários

R$00,00 00,00% R$00,00

Alinhamento – 
linha leve

168 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Alinhamento – 
linha pesada

132 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Balanceamento – 
linha leve

42 
procedimentos 

R$00,00 00,00% R$00,00
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unitários (roda)

Balanceamento – 
linha pesada

38 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Cambagem – linha
leve

12 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Cambagem – linha
pesada

30 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Troca de 
óleo+filtro – linha 
leve

70 
procedimentos 
unitários

R$00,00 00,00% R$00,00

Troca de 
óleo+filtro – linha 
pesada

55 
procedimentos 
unitários

R$00,00 00,00% R$00,00

VALOR TOTAL PROPOSTO PARA OS SERVIÇOS, APÓS DESCONTO R$00,00

TABELA 2

MATERIAIS VALOR ESTIMADO PERCENTUAL DE 
DESCONTO

VALOR PROPOSTO 
PARA OS MATERIAIS 
(VALORxDESCONTO)

Peças, acessórios, 
componentes, insumos 
etc.

R$64.650,00 00,00% R$00,00

TABELA 3

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 
(SERVIÇOS+MATERIAIS)

R$00,00

Declaro  que  nos  preços  estão  inclusas  todas  as  despesas  que  incidem direta  e  indiretamente  sobre  os
serviços prestados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, mão de obra e outras. 

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação
das condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. 
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Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato 

Nome

Endereço

Cidade - UF CEP 

CPF/MF Cargo/Função 

Cart. ldent nº Expedido por

Naturalidade Nacionalidade

                                       (Cidade e UF), ___ de ___________ de 2020. 

                                               

Identificação e assinatura
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ANEXO II

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

            TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
                           SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
                   COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
        SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

 ORDEM DE SERVIÇO ORDEM DE SERVIÇO

1-IDENTIFICAÇÃO

Ordem de serviço nº: Data de emissão: Contrato:

Contrata: Vigência  do
contrato:

2- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item Serviço/Peça Unidade Quantidade Valor unitário Valor total

                                                      TOTAL

3- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5-DATAS E PRAZOS

Data de entrega: Hora de entrega:

Prazo  para  realização
dos serviços:

6-FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

                                          _________________________________
                                                        Gestor / Fiscal do Contrato
                                                         Matricula TRE-AL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Reapresenta-se Termo de Referência ajustado aos

Pareceres 231 e 387, retro, para vossa análise (0669184).
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção Substituto, em 17/03/2020, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0669186 e o código CRC 86D78E14.

0010231-21.2019.6.02.8000 0669186v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2020.
À Diretoria Geral.
Assunto:Contratação. Manutenção veicular.
 
Senhor Diretor,
 
Submeto a consideração de Vossa Senhoria o termo

de referência (0669184) ajustado aos Pareceres 231 da AJ-DG
(0656149) e 387 da ACAGE (0663989) que versa sobre
a contratação de empresa para prestação de serviço de
manutenção preventiva e corretiva para a frota de veículos
deste Tribunal.

Desta forma, sendo de sua aquiescência, pedimos
vênia para sugerir que seja dado prosseguimento do feito com
a respectiva cotação de preço pela unidade responsável, sem
prejuízo, no entanto, de serem ouvidas, em paralelo, as
unidades consultivas deste Tribunal, se assim entender
necessário.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/03/2020, às 21:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672238 e o código CRC F84C524B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2020.
Retornem-se os autos à Secretaria de

Administração, para, conforme recomendado no Despacho
GSAD 0672238, dar prosseguimento ao feito com a respectiva
cotação de preço pela unidade responsável.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/03/2020, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672660 e o código CRC F4641F4A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2020.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0672660, encaminho os

presentes autos para que se proceda a necessária cotação de
preços.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2020, às 00:20, 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
0673067 e o código CRC 1D4ABF24.
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E-mail - 0673437

Data de Envio: 
  26/03/2020 16:25:11

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

Para (com cópia oculta):
    wacentroautomotivo@live.com
    delfinogtac@uol.com.br
    del-fino@uol.com.br
    vendasmarinhoautocenter@gmail.com
    diretoria@vargamaceio.com.br
    supervisaovendas@vargamaceio.com.br
    atendimentosm@vargamaceio.com.br
    marinho.autocenter@hotmail.com
    cvautopecas@hotmail.com
    diautos@uol.com.br
    crsmonteiro@uol.com.br
    aldo04.04@hotmail.com
    dudu_autopecas@hotmail.com
    vendascentro@laserautomotivos.com.br
    vendasfarol@tecpneus.com
    pablopneus@hotmail.com
    maceio@bonopneus.com.br
    welsonbv@yahoo.com.br
    fiscal@goodcard.com.br
    iambrozio@veloxmail.com.br
    pneusok@pneusok.com.br
    vendas-16@hcpneus.com.br
    ambrozio.auto@hotmail.com
    cristiano@jcrodrigues.net.br
    np3departamentodecontratos@hotmail.com
    irmaodiesel@gmail.com
    ws.servicosecomercio@outlook.com
    ninhoautoeletrica@hotmail.com
    licitacao@neofacilidades.com.br
    joaquim@primebusiness.com.br
    licitacao@primebeneficios.com.br
    daniela.moraes@primebeneficios.com.br
    editais@neofacilidades.com.br
    felipe.veronez@neofacilidades.com.br
    suelen.santos@neofacilidades.com.br
    simone.faria@neofacilidades.com.br
    contratos@neofacilidades.com.br
    daniele.guissi@neofacilidades.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos.Ajustes TR. TRE-AL

Mensagem: 
  PA 0010231-21.2019.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Após ajustes no termo de referência para contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva da
frota deste Tribunal encaminho novo pedido de cotação, conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição
e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, para a
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frota deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, cotação de acordo condições e especificações descritas no termo de referência
em anexo, em especial atenção ao Anexo I do T.R (Modelo de Proposta), onde constam as quantidades
estimadas para cada serviço ou peça, por linha, horas e previsão para os respectivos valores a serem
cobrados por homem/hora e percentual de desconto.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores estão atuando, em sua maioria, neste momento, em
regime de teletrabalho.

Favor encaminhar resposta para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0669184_TR_2020_MANUTENCAO_DE_VEICULO___PROPOSTA_17_03_2020.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que na manhã de hoje
entrei em contato, via ligação telefônica, com as empresas WA
Centro Automotivo (3353-7205) às 11:00 h e falei com o Sr. Soares, 
ao qual confirmou o recebimento do pedido de cotação, para a
manutenção de veículos deste Tribunal, e prometeu responder com
proposta. Contactei também às 11:20 h a empresa Ninho Auto
Elétrica (81 98820-9851), ao qual o Sr. Ninho informou não ter
condições de atender, pois a empresa é de Pernambuco, não tendo
estrutura para funcionar nesta Capital. 

Certifico, ainda, que falei às 11:32 h com a Varga
Serviços (3325-1600) na pessoa de Jane, onde a mesma confirmou o
recebimento do pedido de cotação e vai analisar para uma possível
elaboração de proposta. Por fim, contactei a empresa Reauto (3334-
2810),  falando com a funcionária Mariana, que me informou um e-
mail para envio do pedido de cotação, que farei na sequência.

O referido é verdade e dou fé.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 27/03/2020, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673978 e o código CRC 77DA50E3.
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E-mail - 0674022

Data de Envio: 
  27/03/2020 12:27:09

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

Para:
    reautops@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Prestação serviço manutenção preventiva e corretiva veículos. TRE-AL

Mensagem: 
  PA 0010231-21.2019.6.02.8000

Prezada Mariana

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, encaminho pedido de cotação para análise, conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição
e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, para a
frota deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, cotação de acordo condições e especificações descritas no termo de referência
em anexo, em especial atenção ao Anexo I do T.R (Modelo de Proposta), onde constam as quantidades
estimadas para cada serviço ou peça, por linha, horas e previsão para os respectivos valores a serem
cobrados por homem/hora e percentual de desconto.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores estão atuando, em sua maioria, neste momento, em
regime de teletrabalho.

Favor encaminhar resposta para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL
82 99938-4871

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0669184_TR_2020_MANUTENCAO_DE_VEICULO___PROPOSTA_17_03_2020.pdf
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Alameda Rio Negro, nº 503 18º andar sala 1803 – Alphaville   Barueri/SP    Cep: 06454-000 
(11) 3631-7730        CNPJ: 25.165.749/0001-10   I.E. 206.447.728.118   I.M. 4.80842-0 

À  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – AL 
 
Prezados, 
 
À Empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI-ME, com Sede Alameda Rio 
Negro, nº 503 18º andar sala 1803, Alphaville Industrial – Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 
25.165.749/0001-10, por intermédio de seu representante legal o Sr. Felipe Veronez de Sousa, portador(a) 
da RG n.º 15.294.963 SP-MG e do CPF n.º 080.281.806-47, atendendo à solicitação, estamos apresentando 
orçamento referente ao objeto abaixo: 
 
OBJETO: Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos 
automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos 
ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, nas condições e especificações descritas neste Termo de Referência. 
 

Declaramos que o valor total da proposta acima indicada, para fins de orçamento, contém todos os custos, 
taxas, fretes e impostos incidentes. 

Nossa cotação é destinada a pesquisa de mercado, e não pode ser utilizada para compra emergencial 
/ contratação direta. 
 

Barueri, 27 de Março de 2020. 

 

 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: -2,01% ( dois virgula zero um por cento negativo) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Anexo TRIBUNAL R ELEITORAL AL. Neo Consultoria. (0674182)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 249



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Item 1: Mecânica e elétrica geral. Veículo linha leve. ITEM 01. R$ 90,75

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 82,00

Relatór io gerado no dia 05/04/2020 10:16:12  ( IP:  177.207.138.80)

Relatório de Cotação: SEI 0010231-21.2019.6.02.8000. Manutenção de veículos. Serviços.

Pesquisa realizada entre 01/04/2020 17:14:06 e 03/04/2020 18:21:42

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

1) Mecânica e elétrica geral. Veículo linha leve. ITEM 01. 32 430 Horas 90,75 R$ 39.022,50

2) Mecânica e elétrica geral. Veículo linha pesada. ITEM 02. 27 170 Horas 131,63 R$ 22.377,10

3) Funilaria e pintura geral. Veículo linha leve. ITEM 03. 39 20 Horas 98,40 R$ 1.968,00

4) Funilaria e pintura geral. Veículo linha pesada. ITEM 04. 43 15 Horas 197,56 R$ 2.963,40

5) Borracharia. Substituição de pneu. Veículo linha leve. ITEM 05. 24 16 Unidades 69,97 R$ 1.119,52

6) Borracharia. Substituição de pneu. Veículo linha pesada. ITEM 06. 17 14 Unidades 104,13 R$ 1.457,82

7) Alinhamento. Veículo linha leve. ITEM 07. 26 168 Unidades 96,51 R$ 16.213,68

8) Alinhamento. Veículo linha pesada. ITEM 08. 24 132 Unidades 140,07 R$ 18.489,24

9) Balanceamento. Veículo linha leve. ITEM 09. 28 42 Unidades 91,82 R$ 3.856,44

10) Balanceamento. Veículo linha pesada. ITEM 10. 28 38 Unidades 135,50 R$ 5.149,00

11) Cambagem. Veículo linha leve. ITEM 11. 49 12 Unidades 93,54 R$ 1.122,48

12) Cambagem. Veículo linha pesada. ITEM 12. 22 30 Unidades 131,62 R$ 3.948,60

13) Lubrificação. Troca de óleo + filtro. Veículo linha leve. ITEM 13. 15 70 Unidades 101,71 R$ 7.119,70

14) Lubrificação. Troca de óleo + filtro. Veículo linha pesada. ITEM 14. 10 55 Unidades 151,86 R$ 8.352,30

Valor Global: R$ 133.159,78

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

430 Horas Mecânica e elétrica geral. Veículo linha leve.
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Planalto 
6º Grupo de Misseis e Foguetes

Objeto: Registro de preço para eventual contratação de serviços especializados para
manutenção preventiva, corretiva e assistência técnicas com fornecimento de
toda e qualquer peça passível de substituição nos veículos automotores das
diversas marcas, para atender às unidades do Forte Sta Bárbara..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Contratação de empresa
especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a
prestação serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica
para os veículos da marca VOLKSWAGEM, linha LEVE, pertencentes à frota
oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bárbara, compreendendo:
Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral. (mão-
de-obra/hora R$).

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/11/2019 13:20

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:160479

Lote/Item: 2/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Homem/hora

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.990.041/0001-84 RIBEIRO E DINIZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO R$ 81,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca VOLKSWAGEM, linha LEVE, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bárbara, 
compreendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral. (mão-de-obra/hora R$).                                    

09.149.743/0001-00
* VENCEDOR *

LUBRITEC TROCA DE OLEO POSTO BR 020 EIRELI R$ 82,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca VOLKSWAGEM, linha LEVE, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bárbara, 
compreendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral. (mão-de-obra/hora R$).                                    

14.666.337/0001-47 GMO SERVICOS MECANICOS LTDA - ME R$ 140,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca VOLKSWAGEM, linha LEVE, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bárbara, 
compreendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral. (mão-de-obra/hora R$).                                    

24.377.448/0001-97 UNITY COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME R$ 176,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca VOLKSWAGEM, linha LEVE, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bárbara, 
compreendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciá
rios, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta é de 
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.                                    

02.005.973/0001-49 UNIAO CONSTRUCOES E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE V R$ 190,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca VOLKSWAGEM, linha LEVE, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bárbara, 
compreendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral. (mão-de-obra/hora R$).                                    

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 341,55

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca VOLKSWAGEM, linha LEVE, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bárbara, 
compreendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral. (mão-de-obra/hora R$). *atendemos rigorosamente todas as exigenci
as do edital validade da proposta 60 dias.                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 104,67
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Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI 
COORDENAÇÃO REGIONAL PONTA PORÃ

Objeto: Contratação de serviços de manutenção de veículos, visando atender as
necessidades da Coordenação Regional de Ponta Porã (CRPP) e Coordenações
Técnicas jurisdicionadas, compreendendo o fornecimento de todo o material
necessário, assim como dos equipamentos adequados à execução dos
trabalhos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Edital..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Manutenção veicular
(mecânica leve), serviço a ser prestado em Amambai/MS

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 31/10/2019 10:11

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:42019 / UASG:194085

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 450

Unidade: Horas

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.098.041/0001-98
* VENCEDOR *

SOUZAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA - ME R$ 104,67

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE E PESADOS                                    

29.690.511/0001-64 ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI R$ 109,75

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção veicular (mecânica leve), serviço a ser prestado em Amambai/MS                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 4 Melhores Propostas Finais R$ 89,75

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
1ºBatalhão de Guardas

Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de motocicletas
Harley Davidson, Yamaha e Honda, com fornecimento de peças, componentes
e acessórios novos, conforme descritos no Termo de Referência, para atender
necessidades do pelotão de escolta do 1º Batalhão de Guardas..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Manutenção de veículos
leves e pesados Serviço de manutenção corretiva de motocicletas, XT 660R da
marca YAMAHA(Valor por hora trabalhada).

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:112019 / UASG:160253

Lote/Item: 2/6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/12/2019 08:12

Homologação: 13/12/2019 08:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Hora

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.754.000/0001-29 G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTI R$ 88,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção corretiva de motocicletas XT 660R da marca YAMAHA. (Valor por hora trabalhada)                                    

13.039.621/0001-20
* VENCEDOR *

JH MOTOS E-COMMERCE MOTO PECAS E ACESSORIOS LIMITADA - R$ 89,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados Serviço de manutenção corretiva de motocicletas, XT 660R da marca YAMAHA(Valor por hora trabalhada). 
VALIDADE 60 DIAS - PRAZO DE ENTREGA - APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO.                                    

08.362.070/0001-00 ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUST R$ 90,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção corretiva de motocicletas, XT 660R da marca YAMAHA(Valor por hora trabalhada). Declaramos que as peças ofertadas poss
uem as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção original, conforme a Norma ABNT NBR 15296. Prazo de validade d
a proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega da peças/insumos: 20 (Vinte) dias corridos. Prazo de execução/entrega d
os serviços de revisão preventiva: 03 (três) dias úteis, contados da autorização expressa para sua realização. Prazo de execução/entrega dos serviços mecânico
s corretivos: 05 (cinco) dias úteis, contados da autorização expressa para sua realização. Prazo de execução/entrega dos serviços de desempeno de roda, balan
ceamento de roda e regulagem de faróis: 04 (quatro) horas. Prazo de garantia das peças/insumos: 12 meses a contar da data da entrega. Prazo de garantia dos 
serviços: 06 (seis) meses, contados a partir da data de recebimento do serviço. Relação de materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos servi
ços: 02 elevadores tipo rampa para motocicletas, 03 compressores, 04 caixas de ferramentas, 04 carrinhos de carregar ferramentas, 01 aparelho de ar comprimi
do com mangueiras, 03 máquinas de solda, 03 tornos conjunto maçarico e oxigênio acetileno, 02 suporte de montar motor, 02 pingadeira de óleo, 04 pistolas d
e pintura, 02 de alta e 02 de baixa, 04 pistolas de pneumáticas, 01 pistola estrotoscópia 01 digital e 01 manual, 3 carregadores de bateria, 01 bancada elétrica de
 montar alternador e arranque, 02 pistolas de ar comprimido, 02 macacos hidráulicos, 01 bancada de teste de alternador, 01 multímetro, 01 teste de bateria, 01 
densímetro, jogos de chaves geral sendo elas: jogo de chaves de fenda, jogo de chaves Phillips, jogo de chaves torx, jogo de chaves Allen, jogo de chave catraca,
 jogo de chave boca, jogo de chaves estria, soquete, alicate de pressão, alicate de corte, alicate universal, alicate de bico, alicate de corrente, 02 furadeiras industri
ais, 01 cabine com estufa para pintura, sistema apropriado para lavagem e lubrificação das motocicletas, recipiente para acondicionamento do óleo velho para p
osterior descarte. Declaramos que possuímos pátio coberto e fechado para guardar os veículos/motocicletas com segurança, capaz de comportar todos cobert
os pelo contrato, iluminação adequada, sistema de proteção contra incêndio dentro dos padrões do corpo de bombeiros, ferramentas adequadas para cada tipo
 e modelo dos veículos/motocicletas. Pertencemos a classe sindical dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro conforme documento anexado na Habilitação. DECLAR
AMOS que serão alocados na execução contratual: 18 funcionários, comprovando seu quadro mediante contratos e registro de funcionários. Declaramos que ac
eitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e que temos total conhecimento de todas as condições nele contidas. DE
CLARAMOS que no preço total proposto, estão inclusos todos os custos e despesas inerentes a execução do objeto tais como, taxas, fretes, embalagens custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros pessoais e de transporte, lucro, assim como tod
as as despesas que possam influir direta ou indiretamente no preço do fornecimento - ou quaisquer outros custos necessários ao cumprimento integral do obj
eto deste Edital e de seus Anexos.                                    

11.088.488/0001-77 REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 92,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados Serviço de manutenção corretiva de motocicletas, XT 660R da marca YAMAHA(Valor por hora trabalhada). 
                                   

13.004.212/0001-99 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E R$ 129,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção corretiva de motocicletas, XT 660R da marca YAMAHA(Valor por hora trabalhada). PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (
SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO. PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA SERVIÇOS DE REVISÃO PREV
ENTIVA, 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA SERVIÇOS MECÂNICOS CORRETIVOS, CONTADOS DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS, ACO
MPANHADA DE ORDEM DE SERVIÇO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS OU QDO DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS 
POR PARTE DA CONTRATANTE. PARA OS SERVIÇOS DE DESEMPENO DE RODA, BALANCEAMENTO DE RODA E REGULAGEM DE FARÓIS, O PRAZO SERÁ DE 4 (Q
UATRO) HORAS. CASO SEJA SOLICITADO PELA CONTRATANTE SOMENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS, SEM QUE SEJA SOLICITADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
OS, O PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA DAS MESMAS SERÁ DE 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS. GARANTIA: PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS: 6 (SEIS) MESES A CONT
AR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS OU ACESSÓRIOS: 3 (TRÊS) MESES OU A GARANTIA DO FABRICANTE, CASO ESTA SEJA 
MAIOR. REFERÊNCIA: SISTEMA AUDATEX. OBS.: PARA OS ITENS NÃO ABRANGIDOS PELO SISTEMA AUDATEX O DESCONTO SERÁ SOBRE A TABELA DO FABRIC
ANTE SOBRE A QUAL INCIDE O DESCONTO OFERTADO ATUALIZADA NA DATA DO EMPENHO. NOS PREÇOS OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLUSOS OS TRIBUTOS, F
RETES, TAXAS, SEGUROS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO. O IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA 
JURÍDICA – IRPJ – E A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL -, QUE NÃO PODEM SER REPASSADOS À ADMINISTRAÇÃO, NÃO ESTÃO INCL
UÍDOS NA PROPOSTA APRESENTADA. DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE 
REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, E TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAMOS TAMBÉM Q
UE DISPOMOS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESCRITO
 A SEGUIR: SISTEMA DE SEGURANÇA OU VIGIA EM REGIME 24 HORAS/DIA, TODOS OS DIAS. BOX OU RAMPA DE LAVAGEM COM CAPACIDADE PARA LAVAGEM C
OM LUBRIFICAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS VIATURAS. DOIS ELEVADORES ELETROMECÂNICOS NO MÍNIMO, TENDO EM VISTA QUE A INDISPONIBILIDADE MÉDI
A DA FROTA É DE 10% (DEZ POR CENTO), COM METADE DESSES SERVIÇOS NECESSITANDO DE ELEVADOR ELETROMECÂNICO, E URGÊNCIA DA EXECUÇÃO D
OS SERVIÇOS.; CABINE E ESTUFA PARA PINTURA, COM PRESSÃO POSITIVA. A EMPRESA POSSUI LICENÇA DA PREFEITURA QUE A HABILITE A REALIZAR SERVIÇ
OS DE LANTERNAGEM E PINTURA, TENDO EM VISTA A LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL QUE REGULA AS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS; EQU
IPAMENTO DE ANÁLISE ELETRÔNICA QUE PERMITE VERIFICAR OS SISTEMAS DE SIMULADOR VAG, ABS, CONTROLE DE VELOCIDADE, INDICADOR DE FUNÇÕES
 DE VEÍCULOS, SISTEMA IMOBILIZADOR, REDE CAN E INJEÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA VEÍCULOS COM AR
O COM ATÉ 17 POLEGADAS DE DIÂMETRO; LICENÇA DE PLACA DE EXPERIÊNCIA, FORNECIDA PELO DETRAN/RJ, PARA TESTE DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS
 (RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 493/75). SCANNER EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL E GASOLINA; MULTÍMETRO, CARREGADOR DE 
BATERIAS COM TESTADOR E ANALISADOR; BOX COM LAVADORA DE PEÇAS; MEDIDOR DE COMPRESSOR DE CILINDROS; MEDIDOR DE PRESSÃO PARA SISTEM
A DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E BOMBAS DE COMBUSTÍVEL; MEDIDOR DE PRESSÃO DA BOMBA DE ÓLEO DE VEÍCULOS PASSEIOS, UTILITÁRIOS E CAMINHÕES; E
LEVADOR HIDRÁULICO PARA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DE CÂMBIO E CAIXA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS A DIESEL; EQUIPAME
NTO PARA LIMPEZA E REGULAGEM ULTRA-SOM DE BICOS INJETORES; EQUIPAMENTOS PARA LAVAGEM GERAL, LUBRIFICAÇÃO, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 
DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, EQUIPADOS COM ASPIRADOR DE PÓ PROFISSIONAL E BOMBA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL; EQUIPAMENTO PARA ANÁLISE 
DE GASES. EQUIPAMENTO PARA FUNILARIA (ESTICADOR HIDRÁULICO E MECÂNICO, CIBORGUE COM BRAÇO GIRATÓRIO, REPUXADOR ELÉTRICO (SPOTTER), A
PARELHO DE SOLDA PONTO, INDUTOR DE CALOR, LIXADEIRAS, ESMERILHADEIRAS, CORTADOR, POLITRIZ E OUTROS); PISTOLAS DE GRAVIDADE; PISTOLA DE S
UCÇÃO; LIXADEIRA COM ASPIRAÇÃO; PISTOLAS DE ALTA PRODUÇÃO; PISTOLA E PAINEL DE SUCÇÃO PARA PRIMER; PISTOLA PARA CALAFETAR; E DISPONIBILI
ZAREMOS OS DEMAIS MATERIAIS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.                                    

21.893.032/0001-33 COMERCIAL HDF LTDA - ME R$ 165,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados Serviço de manutenção corretiva de motocicletas, XT 660R da marca YAMAHA(Valor por hora trabalhada). 
.NOS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCI
AIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. O FORNECIMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM
 A NECESSIDADE DO ÓRGÃO. DECLARAMOS QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, R
ESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 01 - SLTI/MPOG, DE 19/01/2010, LEI Nº 12.187, DE 29/11/20
09, INC XI, DO ART 7º, DA LEI Nº 12.305, DE 02/08/2010 E ART 5º, 6º E 7º DO DECRETO Nº 7.404, DE 23/12/2010.PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM O ED
ITAL.                                    

05.598.795/0001-03 COMERCIAL VENCINI LTDA R$ 173,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  GRUPO 2 - ITEM 6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MOTOCICLETAS XT 660R DA MARCA YAMAHA (VALOR POR HORA TRABALHADA) As 
peças ofertadas possuem as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da peça de produção original, conforme a Norma ABNT NBR 15296
 – PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação – PROCEDÊNCIA DO MATERIAL: Nacional - PRAZO DE VIGÊNCI
A DA CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, prorrogáveis conforme previsão no instrumento contratual ou no Termo de Referência – ENTREGA: A entrega e prestaç
ão de serviços serão efetuadas de acordo com a necessidade do 1º Batalhão de Guardas como Órgão Gerenciador e as necessidades dos Órgãos Participantes, c
om prazos de entrega abaixo especificados, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho: Os serviços de revisão preventiva deverão ocorrer no prazo 
máximo de 3 dias úteis, contados da autorização expressa para sua realização. Os serviços mecânicos corretivos deverão ocorrer no prazo máximo de 5 dias út
eis contados da autorização expressa para sua realização. Os serviços de desempeno de roda, balanceamento de roda e regulagem de faróis, deverão ser realiza
dos no prazo máximo de 4 horas. No caso de ser solicitado somente peças, estas serão entregues no prazo máximo de 20 dias corridos - - Declaramos que tem
os pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços e que aceitamos e concordamos com todos os termos deste Edital e seus ane
xos – Declaramos ainda que dispomos dos materiais, equipamentos, Pessoal, ferramentas e utensílios necessários para o cumprimento do objeto deste TR - TO
DAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO CONTIDAS NA PROPOSTA VINCULAM A CONTRATADA – NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUST
OS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAME
NTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, APURADOS MEDIANTE O PREENCHIMENTO DO MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORM
E ANEXO DO EDITAL – DECLARAMOS QUE A TABELA SOBRE A QUAL INCIDIRÁ O PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE AS PEÇAS SERÁ A “AUDATEX”.                   
                 

32.505.621/0001-13 FIRST SELECT - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVI R$ 250,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção corretiva de motocicletas, XT 660R da marca YAMAHA(Valor por hora trabalhada). PRAZO DE ENTREGA CONFORME ESPEC
IFICADO NO TERMO DE REFERENCIA VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS.                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 89,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
3ª Bateria de Artilharia Antiaérea

Objeto: Contratação de prestação de serviços de manutenção de viaturas não blindadas
da 3ª Bia AAAe..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Manutenção de veículos
leves e pesados

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 17/12/2019 09:38

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52019 / UASG:160521

Lote/Item: /26

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Hora

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.498.616/0001-37
* VENCEDOR *

ALBATROZ COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS EIRELI R$ 84,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de funilaria e pintura de veículos leves e utilitários da marca TOYOTA, a diesel.                                    

21.932.461/0001-72 PREMIER PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 89,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 270,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de funilaria e pintura de veículos leves e utilitários da marca TOYOTA, à diesel. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garan
tia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: sv                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 99,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 
7ºDepósito de Suprimento

Objeto: Eventual contratação de empresa especializada em manutenção e
equipamentos frigorificados de viaturas baús para a seção de transporte do 7¨
depósito de suprimento..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de manutenção de
viatura leve Serviços diversos de manutenção de veículos referente aos
veículos produzidos pela PEUGEOT, com aplicação de peças

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 23/01/2020 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160198

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Hora

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.882.694/0001-87
* VENCEDOR *

D R SERVICOS PECAS E ACESSORIOS LTDA R$ 99,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção de viatura leve – Serviços diversos de manutenção de veículos referente aos veículos produzidos pela PEUGEOT, com aplic
ação de peças                                    

26.232.914/0001-71 ALEX DE FREITAS BARBOSA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Serviço de manutenção de viatura leve Serviços diversos de manutenção de veículos referente aos veículos produzidos pela PEUGEOT, c
om aplicação de peças                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 84,33

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção corretiva com fornecimento de peças de veículos pertencentes à
frota oficial da Secretaria de Educação.

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de Manutenção de
Veículo

Data: 27/01/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:52020 / UASG:453230

Lote/Item: 4/91

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Hora

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.222.977/0001-30
* VENCEDOR *

LOURIVAL POSANSKE R$ 84,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Manutenção de Veículo                                    
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Preço (Compras Governamentais) 7: Mediana das Propostas Finais R$ 100,84

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de serviços de manutenção corretiva de veículos Leves e Pesados..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Manutenção de veículos
leves e pesados

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 20/02/2020 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:142019 / UASG:160015

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 251

Unidade: Hora

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.870.937/0001-67
* VENCEDOR *

ERLI P. DA SILVA - EPP R$ 70,23

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada – linha LEVE.                                    

26.747.655/0001-11 ACAI NAUTICA EIRELI - ME R$ 72,03

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada – linha LEVE.                                    

84.457.639/0001-90 AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA - ME R$ 77,43

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS MECÂNICOS ESTIMADOS POR HOMEM/HORA TRABALHADA - LINHA LEVE                                    

23.032.014/0001-92 T N NETO - EPP R$ 90,04

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada – linha LEVE.                                    

18.537.174/0001-53 PJS COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP R$ 111,65

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada – linha LEVE.                                    

05.905.151/0001-02 SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO R$ 124,26

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos por homem/hora trabalhada e Desconto - linha LEVE. Contratação serviços de manutenção corretiva de veículos leves e pesad
os para o Comando do Comando Militar da Amazônia e unidades participantes conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encami
nhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento                                    

06.050.372/0001-09 C M FERREIR RAMOS - EPP - ME R$ 180,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados                                    

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 180,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  serviços mecanicos estimado por homem/hora trabalhada - linha leve *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da propos
ta 60 dias                                    

Preço (Compras Governamentais) 8: Mediana das Propostas Finais R$ 76,40
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Marinha 
Escola de Aprendizes-Marinheiros de SC

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
e/ou fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos,
primeira linha ou similares, para a frota da Escola de Aprendizes-Marinheiros de
Santa Catarina - EAMSC..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Manutenção de veículos
leves e pesados

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 03/03/2020 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:132019 / UASG:785600

Lote/Item: 3/5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 400

Unidade: Hora

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

76.344.696/0001-35
* VENCEDOR *

COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA - EPP R$ 61,74

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com mão de obra em veículos a diesel do tipo ônibus e caminhão.                                    

13.378.981/0001-57 SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 91,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados - Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com mão de obra em veículos a Diesel do tipo ônibus e ca
minhão.                                    

Item 2: Mecânica e elétrica geral. Veículo linha pesada. ITEM 02. R$ 131,63

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 139,99

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto: Aquisição de peças e Contratação de serviços de manutenção de veículos..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - SERVIÇOS MECÂNICOS para
veículos pesados peugeot

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 07/11/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:160176

Lote/Item: 9/49

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/12/2019 15:26

Homologação: 05/12/2019 17:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: HORA DE SERVIÇO

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.232.914/0001-71
* VENCEDOR *

ALEX DE FREITAS BARBOSA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$ 139,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: SERVIÇOS MECÂNICOS para veículos pesados peugeot                                    

08.990.041/0001-84 RIBEIRO E DINIZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO R$ 140,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS MECÂNICOS para veículos pesados peugeot                                    

Quantidade Descrição Observação

170 Horas Mecânica e elétrica geral. Veículo linha pesada.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.307.463/0001-87 GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME R$ 149,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS PESADOS PEUGEOT--- prazo de entrega dos serviços:Conforme edital, a contar da data da apresentação do empe
nho, validade da proposta: 06 meses, prazo de garantia: 03 (três)meses, já estão inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, enc
argos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados                                    

07.582.357/0001-74 MECANICA NOVA WGD LTDA - ME R$ 174,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS MECÂNICOS para veículos pesados peugeot. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de execução: De acordo com a OS/DIEx re
quisitório ou do Sistema AUDATEX. Garantia dos serviços/peças: Serviços e peças utilizados no motor, caixa de marchas e diferencial: 06 (seis) meses ou 10.00
0 (dez mil) quilômetros; Para serviços de funilaria e pintura: 12 (doze) meses; Demais serviços e peças: 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros. Nos v
alores propostos estão inclusos todos os fretes, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incid
am direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. E em cumprimento ao Acórdão TCU nº 950/2007, publicado no DOU de 28/05/07, não estão embutidos
 na proposta de preços os custos relativos ao IRPJ-Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à CSLL-Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.                                 
   

41.224.791/0001-10 CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP R$ 198,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS MECÂNICOS para veículos pesados peugeot, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EPP                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS MECÂNICOS para veículos pesados peugeotvalidade da proposta: 60 (sessenta) dias                                    

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 432,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS MECÂNICOS para veículos pesados peugeot *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, *ma
rca/fabricante *                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 145,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
3ª Bateria de Artilharia Antiaérea

Objeto: Contratação de prestação de serviços de manutenção de viaturas não blindadas
da 3ª Bia AAAe..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Manutenção de veículos
leves e pesados

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 17/12/2019 09:38

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52019 / UASG:160521

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Hora

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.932.461/0001-72
* VENCEDOR *

PREMIER PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados                                    

17.498.616/0001-37 ALBATROZ COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS EIRELI R$ 149,60

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços para manutenção mecânica corretiva e/ou preventiva de veículos leves e utilitários da marca FIAT, a diesel.                                 
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 129,67

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia

Objeto: Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de, torno mecânico, solda mig, furadeira radial, plaina
mecânica, mecânica pesada, frezadeira por hora.

Descrição: Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica - Hora Serviço
Mecânica Pesada.(Unidade de fornecimento: POR HORA).

Data: 18/11/2019 09:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:1772019 / UASG:453187

Lote/Item: 1/6

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 800

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

63.618.615/0001-04
* VENCEDOR *

GEREMIA E ALMEIDA LTDA - EPP R$ 129,67

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Hora Serviço Mecânica Pesada.(Unidade de fornecimento: POR HORA).                                    

13.239.682/0001-31 ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Hora Serviço Mecânica Pesada.(Unidade de fornecimento: POR HORA).                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 114,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 
7ºDepósito de Suprimento

Objeto: Eventual contratação de empresa especializada em manutenção e
equipamentos frigorificados de viaturas baús para a seção de transporte do 7¨
depósito de suprimento..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de manutenção de
viatura leve Serviços diversos de manutenção de veículos referente aos
veículos produzidos pela HONDA, com aplicação de peças

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 23/01/2020 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160198

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Hora

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.882.694/0001-87
* VENCEDOR *

D R SERVICOS PECAS E ACESSORIOS LTDA R$ 114,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção de viatura leve – Serviços diversos de manutenção de veículos referente aos veículos produzidos pela HONDA, com aplicaç
ão de peças                                    

26.232.914/0001-71 ALEX DE FREITAS BARBOSA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$ 115,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Serviço de manutenção de viatura leve Serviços diversos de manutenção de veículos referente aos veículos produzidos pela HONDA, co
m aplicação de peças                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 123,59
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de serviços de manutenção corretiva de veículos Leves e Pesados..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Manutenção de veículos
leves e pesados

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 20/02/2020 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:142019 / UASG:160015

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 93

Unidade: Hora

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.870.937/0001-67
* VENCEDOR *

ERLI P. DA SILVA - EPP R$ 112,09

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada - linha PESADA.                                    

26.747.655/0001-11 ACAI NAUTICA EIRELI - ME R$ 114,96

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada – linha PESADA                                    

23.032.014/0001-92 T N NETO - EPP R$ 143,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada – linha PESADA.                                    

18.537.174/0001-53 PJS COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP R$ 178,19

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada – linha PESADA.                                    

84.457.639/0001-90 AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA - ME R$ 192,56

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS MECÂNICOS ESTIMADOS POR HOMEM/HORA TRABALHADA - LINHA PESADA                                    

05.905.151/0001-02 SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO R$ 198,31

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos por homem/hora trabalhada e desconto- linha PESADA. Contratação serviços de manutenção corretiva de veículos leves e pes
ados para o Comando do Comando Militar da Amazônia e unidades participantes conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as enca
minhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento..                                    

06.050.372/0001-09 C M FERREIR RAMOS - EPP - ME R$ 287,38

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados                                    

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 287,38

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  serviços mecanicos estimado por homem/hora trabalhada - linha pesada *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da pro
posta 60 dias                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 165,00
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
23ª Brigada de Infantaria de Selva 
23ª Esquadão de cavalaria de Selva

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das viaturas
administrativas e operacionais do 23° Esquadrão de Cavalaria de Selva.

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva para os veículos da marca HONDA XRE LINHA MOTOCICLETAS,
compreendendo: mecânica (motor, transmissão, suspensão, freio, sistema de
alimentação), elétrica em geral, lanternagem em geral, funilaria, borracharia,
capotaria, pintura, e diagnostico de falha, serviço de lavagem de acordo com o
tempo de execução de 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual período
a pedido por escrito do licitante.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 10/03/2020 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:160081

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: Hora

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.211.458/0001-76
* VENCEDOR *

UTILIPECAS SERVICE LTDA - EPP R$ 165,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para os veículos da marca HONDA XRE LI
NHA MOTOCICLETAS, compreendendo: mecânica (motor, transmissão, suspensão, freio, sistema de alimentação), elétrica em geral, lanternagem em geral, funila
ria, borracharia, capotaria, pintura, e diagnostico de falha, serviço de lavagem de acordo com o tempo de execução de 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado p
or igual período a pedido por escrito do licitante.                                    

08.990.041/0001-84 RIBEIRO E DINIZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO R$ 165,39

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para os veículos da marca HONDA XRE LI
NHA MOTOCICLETAS, compreendendo: mecânica (motor, transmissão, suspensão, freio, sistema de alimentação), elétrica em geral, lanternagem em geral, funila
ria, borracharia, capotaria, pintura, e diagnostico de falha, serviço de lavagem de acordo com o tempo de execução de 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado p
or igual período a pedido por escrito do licitante.                                    

07.712.240/0001-68 MV COML.DE PECAS PARA AUTO E SERVICOS LTDA R$ 165,39

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para os veículos da marca HONDA XRE LI
NHA MOTOCICLETAS, compreendendo: mecânica (motor, transmissão, suspensão, freio, sistema de alimentação), elétrica em geral, lanternagem em geral, funila
ria, borracharia, capotaria, pintura, e diagnostico de falha, serviço de lavagem de acordo com o tempo de execução de 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado p
or igual período a pedido por escrito do licitante.                                    

Preço (Compras Governamentais) 7: Mediana das Propostas Finais R$ 104,17

Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria da Receita Federal 
Superintendências Regionais da Receita Federal 
10ª Região Fiscal 
Delegacia da Receita Federal em Pelotas

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, por um
período de 12 meses, para os veículos que compõem a frota oficial da
Delegacia da RFB em Pelotas, Inspetoria da RFB em Jaguarão e Inspetoria da
RFB em Bagé, bem como, dos que vierem a ser acrescidos a esta, além dos
veículos de outras unidades da Receita Federal do Brasil que, eventualmente,
estejam em trânsito pelo município de Pelotas/RS, e ainda, veículos
apreendidos e colocados sob a responsabilidade da RFB, quando da
necessidade urgente de serviço de guincho e socorro mecânico..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço mecânico de
veículos pesados (diesel) para DRFPEL. Manutenção preventiva e corretiva com
substituição de peças

Data: 11/03/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:170180

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 96

Unidade: Hora

U F : RS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.775.577/0001-14
* VENCEDOR *

MAX ANDRE AVILA DE PAIVA R$ 103,85

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço mecânico de veículos pesados (diesel) para DRFPEL. Manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças                                    

00.784.281/0001-10 HENRIQUE GONCALVES R$ 104,17

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção geral                                    

02.712.547/0001-45 ANTONIO CARLOS JARDIM MENDES - ME R$ 105,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  erviço mecânico de veículos pesados (diesel) para DRFPEL. Manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças                                    

Item 3: Funilaria e pintura geral. Veículo linha leve. ITEM 03. R$ 98,40

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 81,67

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
Distrito Sanitário Especial Indígena - Alto Rio Jurua

Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção corretiva,
preventiva, fornecimento de peças, acessórios, borracharia e serviços de
guincho/reboque, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Manutenção de veículos
leves e pesados (SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA)

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 15/10/2019 10:13

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:122019 / UASG:257021

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/10/2019 16:38

Homologação: 18/10/2019 11:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Homem/hora

U F : AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.011.106/0001-87 ZAP CLINICA AUTOMOTIVA - EIRELI R$ 79,92

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA                                    

19.534.034/0001-94
* VENCEDOR *

DALCAR SERVICOS E COM. LTDA - ME R$ 79,97

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados (SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA)                                    

01.447.827/0001-00 RICARDO DA S. SOUZA - ME R$ 79,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO LANTERNAGEM/FUNILARIA                                    

14.484.599/0001-90 BILL CAR LTDA R$ 80,00

Quantidade Descrição Observação

20 Horas Funilaria e pintura geral. Veículo linha leve.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados (SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA)                                    

02.545.519/0001-80 I R S LIMA - AUTOPECAS R$ 81,67

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados (SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA)                                    

12.472.712/0001-92 ELIVANDO ARAUJO DE AZEVEDO R$ 98,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados (SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA)                                    

26.747.655/0001-11 ACAI NAUTICA EIRELI - ME R$ 115,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados (SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA)                                    

04.510.897/0001-54 NEYLSON SOUZA VASCONCELOS - ME R$ 115,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados (SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA)                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 118,21

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados (SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA)                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 119,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a futura e eventual aquisição de peças,
material e mão de obra para manutenção de veículos da frota municipal
Exclusivo para a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Descrição: Instalação / Manutenção - Peça / Acessório de Veículo Automotivo -
SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO/FUNILARIA DE VEÍCULOS MULTIMARCAS
Serviços de manutenção recuperativa de veículos, inclusive limpeza química
das partes a serem recuperadas. Com base na tabela temparia -
SINDIREPA/PR.

CatSer: 18856 - Serviço de recuperação de compressor de motor Cummins 5.9 série B

Data: 05/11/2019 08:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1122019 / UASG:987541

Lote/Item: 5/11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/11/2019 08:09

Homologação: 17/12/2019 10:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.006.855/0001-05
* VENCEDOR *

CHAPEACAO E AUTO PECAS GUDOSKI LTDA R$ 119,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO/FUNILARIA DE VEÍCULOS MULTIMARCAS Serviços de manutenção recuperativa de veículos, inclusive limpeza química 
das partes a serem recuperadas. Com base na tabela temparia - SINDIREPA/PR.                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 118,00

14 / 67 

Relatório Cotação. BANCO DE PREÇOS. SERVIÇOS. (0680811)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 263

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=987541&uasg=987541&numprp=1122019&Seq=1


Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto: Aquisição de peças e Contratação de serviços de manutenção de veículos..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - SERVIÇOS DE FUNILARIA
VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 07/11/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:160176

Lote/Item: 4/21

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/12/2019 15:23

Homologação: 05/12/2019 16:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: HORA DE SERVIÇO

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.422.021/0001-80
* VENCEDOR *

MB AUTO PECAS LIMITADA - EPP R$ 39,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN                                    

13.699.398/0001-48 PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI - EPP R$ 40,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN                                    

07.582.357/0001-74 MECANICA NOVA WGD LTDA - ME R$ 45,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de execução: De acordo com a OS/DIEx 
requisitório ou do Sistema AUDATEX. Garantia dos serviços/peças: Serviços e peças utilizados no motor, caixa de marchas e diferencial: 06 (seis) meses ou 10.
000 (dez mil) quilômetros; Para serviços de funilaria e pintura: 12 (doze) meses; Demais serviços e peças: 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros. No
s valores propostos estão inclusos todos os fretes, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que in
cidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. E em cumprimento ao Acórdão TCU nº 950/2007, publicado no DOU de 28/05/07, não estão embuti
dos na proposta de preços os custos relativos ao IRPJ-Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à CSLL-Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.                          
          

08.990.041/0001-84 RIBEIRO E DINIZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO R$ 70,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN                                    

41.224.791/0001-10 CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP R$ 118,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EPP                                    

70.106.513/0001-67 ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP R$ 159,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 160,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGENvalidade da proposta: 60 (sessenta) dias                                    

26.232.914/0001-71 ALEX DE FREITAS BARBOSA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$ 160,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: SERVIÇOS DE FUNILARIA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN                                    

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 288,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, *
marca/fabricante *                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 80,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto: Aquisição de peças e Contratação de serviços de manutenção de veículos..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - SERVIÇOS DE FUNILARIA
para veículos leves chevrolet

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 07/11/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:160176

Lote/Item: 13/75

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/12/2019 15:32

Homologação: 05/12/2019 17:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: HORA DE SERVIÇO

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.422.021/0001-80
* VENCEDOR *

MB AUTO PECAS LIMITADA - EPP R$ 45,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS LEVES CHEVROLET                                    

07.582.357/0001-74 MECANICA NOVA WGD LTDA - ME R$ 50,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA para veículos leves chevrolet. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de execução: De acordo com a OS/DIEx req
uisitório ou do Sistema AUDATEX. Garantia dos serviços/peças: Serviços e peças utilizados no motor, caixa de marchas e diferencial: 06 (seis) meses ou 10.000
 (dez mil) quilômetros; Para serviços de funilaria e pintura: 12 (doze) meses; Demais serviços e peças: 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros. Nos va
lores propostos estão inclusos todos os fretes, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incida
m direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. E em cumprimento ao Acórdão TCU nº 950/2007, publicado no DOU de 28/05/07, não estão embutidos 
na proposta de preços os custos relativos ao IRPJ-Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à CSLL-Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.                                  
  

13.699.398/0001-48 PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI - EPP R$ 55,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA para veículos leves chevrolet                                    

08.990.041/0001-84 RIBEIRO E DINIZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO R$ 75,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA para veículos leves chevrolet                                    

41.224.791/0001-10 CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP R$ 85,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA para veículos leves chevrolet, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EPP                                    

70.106.513/0001-67 ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP R$ 159,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS LEVES CHEVROLET                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 160,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA para veículos leves chevroletvalidade da proposta: 60 (sessenta) dias                                    

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 288,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA para veículos leves chevrolet *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, *mar
ca/fabricante *                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 90,88

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará 
Campus Sobral

Objeto: Contratação de prestação de serviços de Gestão de Frotas, com a
intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e
integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de
gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de
serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, com bandeira
em cartão e rede de atendimento..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Manutenção de veículos
leves e pesados Manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados
englobando mecânica geral, suspensão, alinhamento, balanceamento,
cambagem, elétrica, funilaria, pintura, lanternagem, manutenção de ar
condicionado; com fornecimento de peças, pneus, lubrificantes, aditivos e mão
de obra.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 25/11/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:158317

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15.172

Unidade: Unidade

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.039.966/0001-11
* VENCEDOR *

LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME R$ 85,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados Manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados englobando mecânica geral, suspensão, ali
nhamento, balanceamento, cambagem, elétrica, funilaria, pintura, lanternagem, manutenção de ar condicionado; com fornecimento de peças, pneus, lubrificante
s, aditivos e mão de obra.                                    

03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A R$ 86,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Objeto: Contratação de prestação de serviços de Gestão de Frotas, com a intermediação, administração e implantação de um sistema informatizad
o e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços d
e abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, com bandeira em cartão e rede de atendimento, para os veículos oficiais do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE Campus Sobral e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrum
ento. Validade da proposta: 60 dias                                    

00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA R$ 95,07

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentamos nossa proposta para o PE 03/2019, Contratação de prestação de serviços de Gestão de Frotas, com a intermediação, administração 
e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o
 gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, com bandeira em cartão e rede de atendimento, para os veículos
 oficiais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE Campus Sobral e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidade
s e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.                                    

03.817.702/0001-50 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA R$ 99,60

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção preventiva e corretiva                                    
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Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais R$ 100,84

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de serviços de manutenção corretiva de veículos Leves e Pesados..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Manutenção de veículos
leves e pesados

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 20/02/2020 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:142019 / UASG:160015

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 251

Unidade: Hora

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.870.937/0001-67
* VENCEDOR *

ERLI P. DA SILVA - EPP R$ 70,23

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada – linha LEVE.                                    

26.747.655/0001-11 ACAI NAUTICA EIRELI - ME R$ 72,03

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada – linha LEVE.                                    

84.457.639/0001-90 AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA - ME R$ 77,43

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS MECÂNICOS ESTIMADOS POR HOMEM/HORA TRABALHADA - LINHA LEVE                                    

23.032.014/0001-92 T N NETO - EPP R$ 90,04

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada – linha LEVE.                                    

18.537.174/0001-53 PJS COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP R$ 111,65

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada – linha LEVE.                                    

05.905.151/0001-02 SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO R$ 124,26

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos por homem/hora trabalhada e Desconto - linha LEVE. Contratação serviços de manutenção corretiva de veículos leves e pesad
os para o Comando do Comando Militar da Amazônia e unidades participantes conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encami
nhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento                                    

06.050.372/0001-09 C M FERREIR RAMOS - EPP - ME R$ 180,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados                                    

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 180,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  serviços mecanicos estimado por homem/hora trabalhada - linha leve *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da propos
ta 60 dias                                    

Item 4: Funilaria e pintura geral. Veículo linha pesada. ITEM 04. R$ 197,56
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 205,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Planalto 
6º Grupo de Misseis e Foguetes

Objeto: Registro de preço para eventual contratação de serviços especializados para
manutenção preventiva, corretiva e assistência técnicas com fornecimento de
toda e qualquer peça passível de substituição nos veículos automotores das
diversas marcas, para atender às unidades do Forte Sta Bárbara..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Contratação de empresa
especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a
prestação serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica
para os veículos da marca MERCEDES BENZ, linha PESADA, pertencentes à
frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bárbara,
compreendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e
lanternagem em geral. (mão-de-obra/hora R$).

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/11/2019 13:20

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:160479

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Homem/hora

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.990.041/0001-84 RIBEIRO E DINIZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO R$ 204,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca MERCEDES BENZ, linha PESADA, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bár
bara, compreendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral. (mão-de-obra/hora R$).                                    

09.149.743/0001-00
* VENCEDOR *

LUBRITEC TROCA DE OLEO POSTO BR 020 EIRELI R$ 205,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca MERCEDES BENZ, linha PESADA, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bár
bara, compreendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral. (mão-de-obra/hora R$).                                    

24.377.448/0001-97 UNITY COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME R$ 235,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca MERCEDES BENZ, linha PESADA, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bár
bara, compreendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanterna Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encarg
os previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da 
proposta é de 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.                                    

02.005.973/0001-49 UNIAO CONSTRUCOES E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE V R$ 250,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca MERCEDES BENZ, linha PESADA, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bár
bara, compreendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral. (mão-de-obra/hora R$).                                    

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 436,05

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca MERCEDES BENZ, linha PESADA, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bár
bara, compreendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral. (mão-de-obra/hora R$). *atendemos rigorosamente todas as exi
gencias do edital validade da proposta 60 dias.                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 188,37

Quantidade Descrição Observação

15 Horas Funilaria e pintura geral. Veículo linha pesada.
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Planalto 
6º Grupo de Misseis e Foguetes

Objeto: Registro de preço para eventual contratação de serviços especializados para
manutenção preventiva, corretiva e assistência técnicas com fornecimento de
toda e qualquer peça passível de substituição nos veículos automotores das
diversas marcas, para atender às unidades do Forte Sta Bárbara..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Contratação de empresa
especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a
prestação serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica
para os veículos da marca HUMMER, linha LEVE, pertencentes à frota oficial das
Organizações Militares do Forte Santa Bárbara, compreendendo: Serviço de
mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral (mão-de-
obra/hora R$).

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/11/2019 13:20

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:160479

Lote/Item: 14/27

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Homem/hora

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.005.973/0001-49
* VENCEDOR *

UNIAO CONSTRUCOES E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE V R$ 186,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca HUMMER, linha LEVE, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bárbara, comp
reendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral (mão-de-obra/hora R$).                                    

09.149.743/0001-00 LUBRITEC TROCA DE OLEO POSTO BR 020 EIRELI R$ 187,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca HUMMER, linha LEVE, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bárbara, comp
reendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral (mão-de-obra/hora R$).                                    

08.990.041/0001-84 RIBEIRO E DINIZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO R$ 189,74

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca HUMMER, linha LEVE, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bárbara, comp
reendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral (mão-de-obra/hora R$).                                    

24.377.448/0001-97 UNITY COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME R$ 189,75

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada com base no critério de julgamento de menor preço para a prestação serviço de manutenção preventiva, cor
retiva e assistência técnica para os veículos da marca HUMMER, linha LEVE, pertencentes à frota oficial das Organizações Militares do Forte Santa Bárbara, comp
reendendo: Serviço de mecânica, elétrica, hidráulico, pintura e lanternagem em geral (mão-de-obra/hora R$). Nos valores propostos estarão inclusos todos os c
ustos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 
bens. Prazo de validade da proposta é de 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 190,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto: Aquisição de peças e Contratação de serviços de manutenção de veículos..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - SERVIÇOS DE FUNILARIA
PARA VEÍCULOS PESADOS CITROËN

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 07/11/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:160176

Lote/Item: 2/9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/12/2019 14:29

Homologação: 23/12/2019 14:30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 70

Unidade: HORA DE SERVIÇO
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U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.582.357/0001-74 MECANICA NOVA WGD LTDA - ME R$ 80,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS CITROËN. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de execução: De acordo com a OS/
DIEx requisitório ou do Sistema AUDATEX. Garantia dos serviços/peças: Serviços e peças utilizados no motor, caixa de marchas e diferencial: 06 (seis) meses o
u 10.000 (dez mil) quilômetros; Para serviços de funilaria e pintura: 12 (doze) meses; Demais serviços e peças: 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetro
s. Nos valores propostos estão inclusos todos os fretes, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros q
ue incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. E em cumprimento ao Acórdão TCU nº 950/2007, publicado no DOU de 28/05/07, não estão em
butidos na proposta de preços os custos relativos ao IRPJ-Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à CSLL-Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.                   
                 

26.232.914/0001-71
* VENCEDOR *

ALEX DE FREITAS BARBOSA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$ 80,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS CITROËN                                    

08.990.041/0001-84 RIBEIRO E DINIZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS CITROËN                                    

41.224.791/0001-10 CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP R$ 190,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS CITROËN, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EPP                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS CITROËNvalidade da proposta: 60 (sessenta) dias                                    

06.307.463/0001-87 GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS CITROËN --- prazo de entrega dos serviços:Conforme edital, a contar da data da apresentação 
do empenho, validade da proposta: 06 meses, prazo de garantia: 03 (três)meses, já estão inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como trib
utos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados                                
    

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 432,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS CITROËN *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 di
as, *marca/fabricante *                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 209,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto: Aquisição de peças e Contratação de serviços de manutenção de veículos..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - SERVIÇOS DE FUNILARIA
PARA VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 07/11/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:160176

Lote/Item: 3/15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/12/2019 15:21

Homologação: 05/12/2019 16:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: HORA DE SERVIÇO

U F : PB
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.582.357/0001-74
* VENCEDOR *

MECANICA NOVA WGD LTDA - ME R$ 55,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de execução: De acordo co
m a OS/DIEx requisitório ou do Sistema AUDATEX. Garantia dos serviços/peças: Serviços e peças utilizados no motor, caixa de marchas e diferencial: 06 (seis) 
meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros; Para serviços de funilaria e pintura: 12 (doze) meses; Demais serviços e peças: 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) qui
lômetros. Nos valores propostos estão inclusos todos os fretes, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. E em cumprimento ao Acórdão TCU nº 950/2007, publicado no DOU de 28/05/07, não 
estão embutidos na proposta de preços os custos relativos ao IRPJ-Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à CSLL-Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.   
                                 

13.699.398/0001-48 PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI - EPP R$ 55,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ                                    

70.106.513/0001-67 ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP R$ 60,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ                                    

06.307.463/0001-87 GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME R$ 84,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ --- prazo de entrega dos serviços:Conforme edital, a contar da data da apres
entação do empenho, validade da proposta: 06 meses, prazo de garantia: 03 (três)meses, já estão inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais c
omo tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados                
                    

08.990.041/0001-84 RIBEIRO E DINIZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO R$ 95,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ                                    

41.224.791/0001-10 CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP R$ 209,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EPP                                    

35.422.021/0001-80 MB AUTO PECAS LIMITADA - EPP R$ 213,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ                                    

02.323.033/0001-06 UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA R$ 217,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ)                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZvalidade da proposta: 60 (sessenta) dias                                    

26.232.914/0001-71 ALEX DE FREITAS BARBOSA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ                                    

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 432,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da propo
sta 60 dias, *marca/fabricante *                                    
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Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 220,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto: Aquisição de peças e Contratação de serviços de manutenção de veículos..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviços Funilaria veículos
pesados FORD

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 07/11/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:160176

Lote/Item: 7/39

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/12/2019 15:25

Homologação: 05/12/2019 17:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Hora

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.422.021/0001-80
* VENCEDOR *

MB AUTO PECAS LIMITADA - EPP R$ 220,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA VEÍCULOS PESADOS FORD                                    

41.224.791/0001-10 CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP R$ 220,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços Funilaria veículos pesados FORD, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EPP                                    

07.582.357/0001-74 MECANICA NOVA WGD LTDA - ME R$ 237,60

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços Funilaria veículos pesados FORD. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de execução: De acordo com a OS/DIEx requisitório ou 
do Sistema AUDATEX. Garantia dos serviços/peças: Serviços e peças utilizados no motor, caixa de marchas e diferencial: 06 (seis) meses ou 10.000 (dez mil) q
uilômetros; Para serviços de funilaria e pintura: 12 (doze) meses; Demais serviços e peças: 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros. Nos valores propo
stos estão inclusos todos os fretes, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
 indiretamente no fornecimento dos bens. E em cumprimento ao Acórdão TCU nº 950/2007, publicado no DOU de 28/05/07, não estão embutidos na proposta
 de preços os custos relativos ao IRPJ-Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à CSLL-Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços Funilaria veículos pesados FORDvalidade da proposta: 60 (sessenta) dias                                    

06.307.463/0001-87 GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA VEÍCULOS PESADOS FORD--- prazo de entrega dos serviços:Conforme edital, a contar da data da apresentação do empen
ho, validade da proposta: 06 meses, prazo de garantia: 03 (três)meses, já estão inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, enca
rgos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados                                    

08.990.041/0001-84 RIBEIRO E DINIZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços Funilaria veículos pesados FORD                                    

13.699.398/0001-48 PECAZERO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS - EIRELI - EPP R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços Funilaria veículos pesados FORD                                    

26.232.914/0001-71 ALEX DE FREITAS BARBOSA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Serviços Funilaria veículos pesados FORD                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 432,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços Funilaria veículos pesados FORD *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, *marca/fabricant
e *                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais R$ 173,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto: Aquisição de peças e Contratação de serviços de manutenção de veículos..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - SERVIÇOS DE FUNILARIA
para veículos pesados peugeot

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 07/11/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:160176

Lote/Item: 9/51

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/12/2019 15:26

Homologação: 05/12/2019 17:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: HORA DE SERVIÇO

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.232.914/0001-71
* VENCEDOR *

ALEX DE FREITAS BARBOSA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI R$ 144,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: SERVIÇOS DE FUNILARIA para veículos pesados peugeot                                    

08.990.041/0001-84 RIBEIRO E DINIZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA para veículos pesados peugeot                                    

06.307.463/0001-87 GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME R$ 148,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA VEÍCULOS PESADOS PEUGEOT --- prazo de entrega dos serviços:Conforme edital, a contar da data da apresentação do em
penho, validade da proposta: 06 meses, prazo de garantia: 03 (três)meses, já estão inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, e
ncargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados                                    

07.582.357/0001-74 MECANICA NOVA WGD LTDA - ME R$ 173,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA para veículos pesados peugeot. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de execução: De acordo com a OS/DIEx r
equisitório ou do Sistema AUDATEX. Garantia dos serviços/peças: Serviços e peças utilizados no motor, caixa de marchas e diferencial: 06 (seis) meses ou 10.0
00 (dez mil) quilômetros; Para serviços de funilaria e pintura: 12 (doze) meses; Demais serviços e peças: 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros. Nos 
valores propostos estão inclusos todos os fretes, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. E em cumprimento ao Acórdão TCU nº 950/2007, publicado no DOU de 28/05/07, não estão embutido
s na proposta de preços os custos relativos ao IRPJ-Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à CSLL-Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.                               
     

41.224.791/0001-10 CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP R$ 198,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA para veículos pesados peugeot, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EPP                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA para veículos pesados peugeotvalidade da proposta: 60 (sessenta) dias                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 432,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS DE FUNILARIA para veículos pesados peugeot *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, *
marca/fabricante *                                    

Item 5: Borracharia. Substituição de pneu. Veículo linha leve. ITEM 05. R$ 69,97

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 43,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
5ª Região Militar 
14ªBrigada de Infantaria Motorizada 
28ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Intenção de Registro de Preços para eventual aquisições de serviços de
manutenção de viaturas..

Descrição: Reparo de Pneu / Câmara de Ar - Serviço de borracharia: consiste na
substituição de pneus, conserto de câmaras de ar, troca de bicos de
enchimento e Pneus radiais Para veículos de passeio e utilitários

CatSer: 13552 - CONSERTO DE PNEUS

Data: 05/11/2019 13:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42019 / UASG:160441

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/11/2019 11:36

Homologação: 18/11/2019 16:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.658.130/0001-75
* VENCEDOR *

FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 39,02

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço De Borracharia: Consiste Na Substituição De Pneus, Conserto De Câmaras De Ar, Troca De Bicos De Enchimento E Pneus Radiais Para Veícu
los De Passeio E Utilitários -Declaramos estar de acordo com edital e seus anexos. -Prazo de validade da proposta: 60 dias.                                    

07.582.357/0001-74 MECANICA NOVA WGD LTDA - ME R$ 39,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de borracharia: consiste na substituição de pneus, conserto de câmaras de ar, troca de bicos de enchimento e Pneus radiais Para veículos d
e passeio e utilitários. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. No endereço: Rodovia Luiz Rosso, S/N°, 28° GAC, Primeira Lin
ha, Criciúma-SC CEP 88803-470. Nos valores propostos estão inclusos todos os fretes, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, c
omerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. E em cumprimento ao Acórdão TCU nº 950/2007, publicado no 
DOU de 28/05/07, não estão embutidos na proposta de preços os custos relativos ao IRPJ-Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à CSLL-Contribuição Social s
obre o Lucro Líquido.                                    

24.377.448/0001-97 UNITY COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME R$ 43,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de borracharia: consiste na substituição de pneus, conserto de câmaras de ar, troca de bicos de enchimento e Pneus radiais Para veículos d
e passeio e utilitários Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quai
squer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta é de 90(noventa) dias, a contar da data de sua apre
sentação.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 43,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de borracharia: consiste na substituição de pneus, conserto de câmaras de ar, troca de bicos de enchimento e Pneus radiais Para veículos d
e passeio e utilitários                                    

Quantidade Descrição Observação

16 Unidades Borracharia. Substituição de pneu. Veículo linha leve.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 77,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de borracharia: consiste na substituição de pneus, conserto de câmaras de ar, troca de bicos de enchimento e Pneus radiais Para veículos d
e passeio e utilitários *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, *marca/fabricante *                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 90,80

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
5ª Região Militar 
14ªBrigada de Infantaria Motorizada 
28ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Intenção de Registro de Preços para eventual aquisições de serviços de
manutenção de viaturas..

Descrição: Reparo de Pneu / Câmara de Ar - 'Serviço de borracharia: consiste na
substituição de pneus,, troca de bicos de enchimento conserto de câmaras de
ar e Pneus radiais Para ônibus e caminhões.'

CatSer: 13552 - CONSERTO DE PNEUS

Data: 05/11/2019 13:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42019 / UASG:160441

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/11/2019 11:36

Homologação: 18/11/2019 16:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.582.357/0001-74
* VENCEDOR *

MECANICA NOVA WGD LTDA - ME R$ 64,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de borracharia: consiste na substituição de pneus, troca de bicos de enchimento conserto de câmaras de ar e Pneus radiais Para ônibus e c
aminhões.Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. No endereço: Rodovia Luiz Rosso, S/N°, 28° GAC, Primeira Linha, Criciúm
a-SC CEP 88803-470. Nos valores propostos estão inclusos todos os fretes, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
 quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. E em cumprimento ao Acórdão TCU nº 950/2007, publicado no DOU de 28/
05/07, não estão embutidos na proposta de preços os custos relativos ao IRPJ-Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à CSLL-Contribuição Social sobre o Lucr
o Líquido.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 65,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Serviço de borracharia: consiste na substituição de pneus,, troca de bicos de enchimento conserto de câmaras de ar e Pneus radiais Para ônibus e 
caminhões.'                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 116,59

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço De Borracharia: Consiste Na Substituição De Pneus,, Troca De Bicos De Enchimento Conserto De Câmaras De Ar E Pneus Radiais Para Ônib
us E Caminhões. -Declaramos estar de acordo com edital e seus anexos. -Prazo de validade da proposta: 60 dias.                                    

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 117,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Serviço de borracharia: consiste na substituição de pneus,, troca de bicos de enchimento conserto de câmaras de ar e Pneus radiais Para ônibus e 
caminhões.' *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, *marca/fabricante *                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 66,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Data: 13/01/2020 09:00
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Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
vulcanização sem recapagem Pneu 165/70R13, incluso montagem e
desmontagem.

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /62

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.825.048/0001-09
* VENCEDOR *

TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 66,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 165/70R13, incluso montagem e desmontagem.                                    

04.535.638/0001-88 IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 66,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Drebor                                    

17.680.732/0001-72 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 69,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 165/70R13, incluso montagem e desmontagem. Marca Vipal                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 70,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
vulcanização sem recapagem Pneu 175/65R14 radial, incluso montagem e
desmontagem.

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Data: 13/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /63

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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04.535.638/0001-88
* VENCEDOR *

IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 66,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Drebor                                    

21.825.048/0001-09 TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 70,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 175/65R14 radial, incluso montagem e desmontagem.                                    

17.680.732/0001-72 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 72,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 175/65R14 radial, incluso montagem e desmontagem. Marca Vipal                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 69,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
vulcanização sem recapagem Pneu 175/80R14, incluso montagem e
desmontagem.

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Data: 13/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /66

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.825.048/0001-09
* VENCEDOR *

TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 69,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 175/80R14, incluso montagem e desmontagem.                                    

04.535.638/0001-88 IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 69,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Drebor                                    

17.680.732/0001-72 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 72,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 175/80R14, incluso montagem e desmontagem. Marca Vipal                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais R$ 70,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Data: 13/01/2020 09:00
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Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
vulcanização sem recapagem Pneu 185/65R14, incluso montagem e
desmontagem.

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /68

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.825.048/0001-09
* VENCEDOR *

TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 70,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 185/65R14, incluso montagem e desmontagem.                                    

04.535.638/0001-88 IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 70,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Drebor                                    

17.680.732/0001-72 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 73,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 185/65R14, incluso montagem e desmontagem.Marca Vipal                                    

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 80,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
vulcanização sem recapagem Pneu 195/75R16 radial, incluso montagem e
desmontagem.

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Data: 13/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /73

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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21.825.048/0001-09
* VENCEDOR *

TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 80,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 195/75R16 radial, incluso montagem e desmontagem.                                    

04.535.638/0001-88 IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 80,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Drebor                                    

17.680.732/0001-72 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 83,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 195/75R16 radial, incluso montagem e desmontagem.Marca Vipal                                    

Item 6: Borracharia. Substituição de pneu. Veículo linha pesada. ITEM 06. R$ 104,13

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 90,80

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
5ª Região Militar 
14ªBrigada de Infantaria Motorizada 
28ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Intenção de Registro de Preços para eventual aquisições de serviços de
manutenção de viaturas..

Descrição: Reparo de Pneu / Câmara de Ar - 'Serviço de borracharia: consiste na
substituição de pneus,, troca de bicos de enchimento conserto de câmaras de
ar e Pneus radiais Para ônibus e caminhões.'

CatSer: 13552 - CONSERTO DE PNEUS

Data: 05/11/2019 13:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42019 / UASG:160441

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/11/2019 11:36

Homologação: 18/11/2019 16:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.582.357/0001-74
* VENCEDOR *

MECANICA NOVA WGD LTDA - ME R$ 64,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de borracharia: consiste na substituição de pneus, troca de bicos de enchimento conserto de câmaras de ar e Pneus radiais Para ônibus e c
aminhões.Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. No endereço: Rodovia Luiz Rosso, S/N°, 28° GAC, Primeira Linha, Criciúm
a-SC CEP 88803-470. Nos valores propostos estão inclusos todos os fretes, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
 quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. E em cumprimento ao Acórdão TCU nº 950/2007, publicado no DOU de 28/
05/07, não estão embutidos na proposta de preços os custos relativos ao IRPJ-Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à CSLL-Contribuição Social sobre o Lucr
o Líquido.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 65,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Serviço de borracharia: consiste na substituição de pneus,, troca de bicos de enchimento conserto de câmaras de ar e Pneus radiais Para ônibus e 
caminhões.'                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 116,59

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço De Borracharia: Consiste Na Substituição De Pneus,, Troca De Bicos De Enchimento Conserto De Câmaras De Ar E Pneus Radiais Para Ônib
us E Caminhões. -Declaramos estar de acordo com edital e seus anexos. -Prazo de validade da proposta: 60 dias.                                    

Quantidade Descrição Observação

14 Unidades Borracharia. Substituição de pneu. Veículo linha pesada.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 117,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Serviço de borracharia: consiste na substituição de pneus,, troca de bicos de enchimento conserto de câmaras de ar e Pneus radiais Para ônibus e 
caminhões.' *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, *marca/fabricante *                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 100,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
vulcanização sem recapagem Pneu 205/70R15, incluso montagem e
desmontagem.

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Data: 13/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /74

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.825.048/0001-09
* VENCEDOR *

TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 205/70R15, incluso montagem e desmontagem.                                    

04.535.638/0001-88 IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 101,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Drebor                                    

17.680.732/0001-72 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 104,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 205/70R15, incluso montagem e desmontagem.Marca Vipal                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 106,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Data: 13/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /76

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
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Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
vulcanização sem recapagem Pneu 265/65R17, incluso montagem e
desmontagem.

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.825.048/0001-09 TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 106,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 265/65R17, incluso montagem e desmontagem.                                    

04.535.638/0001-88
* VENCEDOR *

IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 106,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Drebor                                    

17.680.732/0001-72 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 108,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 265/65R17, incluso montagem e desmontagem.Marca Vipal                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 120,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
vulcanização sem recapagem Pneu 205/75R17.5, incluso montagem e
desmontagem.

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Data: 13/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /78

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.825.048/0001-09
* VENCEDOR *

TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 120,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 205/75R17.5, incluso montagem e desmontagem.                                    

04.535.638/0001-88 IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 121,50
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Drebor                                    

17.680.732/0001-72 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 124,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 205/75R17.5, incluso montagem e desmontagem. Marca Vipal                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 108,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
vulcanização sem recapagem Pneu 650x16 liso 6 lonas, incluso montagem e
desmontagem.

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Data: 13/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /88

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.825.048/0001-09
* VENCEDOR *

TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 108,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 650x16 liso 6 lonas, incluso montagem e desmontagem.                                    

04.535.638/0001-88 IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 108,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Drebor                                    

17.680.732/0001-72 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 111,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de vulcanização sem recapagem Pneu 650x16 liso 6 lonas, incluso montagem e desmontagem. Marca Vipal                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 100,00

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO/UFMG

Objeto: Serviço reparo de pneu

Descrição: REPARO DE PNEU / CAMARA DE AR - REPARO DE PNEU , CÂMARA DE AR

CatSer: 13552 - CONSERTO DE PNEUS

Data: 01/03/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 6/2020 /
UASG: 153277

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata
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Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.572.699/0001-20
* VENCEDOR *

GERALDO CONCESSO FERREIRA 47520027600 R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  REPARO DE PNEU , CÂMARA DE AR                                    

Item 7: Alinhamento. Veículo linha leve. ITEM 07. R$ 96,51

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 79,99

Órgão: Governo do Estado da Paraíba 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de pneus, câmara de ar e
protetores, serviços de alinhamento e balanceamento destinados a atender as
necessidades das diversas secretarias do Município de Cajazeiras - PB..

Descrição: Alinhamento em Veículo Automotivo - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO

CatSer: 10146 - Serviço de alinhamento e balanceamento de rodas de veículo de
passeio

Data: 01/11/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42019 / UASG:981975

Lote/Item: /54

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/12/2019 11:52

Homologação: 17/12/2019 21:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.198.693/0001-79
* VENCEDOR *

LUZIA DE AQUINO FERREIRA R$ 79,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO                                    

07.206.138/0001-90 MCR PNEUS LTDA R$ 80,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 120,00

Órgão: COMANDO DA MARINHA
COMANDO

Objeto: Serviço de troca de amortecedores,alinhamento e balanceamento

Descrição: ALINHAMENTO EM VEICULO AUTOMOTIVO - ALINHAMENTO EM
VEÍCULO AUTOMOTIVO

CatSer: 10146 - Serviço de alinhamento e balanceamento de rodas de veículo de
passeio

Data: 01/03/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 19/2020 /
UASG: 791000

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Quantidade Descrição Observação

168 Unidades Alinhamento. Linha leve.
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Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.061.294/0001-73
* VENCEDOR *

OXIPARK ESTACIONAMENTOS E COMERCIO LTDA R$ 120,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 86,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
alinhamento e geometria em automóveis linha leve.

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Data: 13/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /126

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.535.638/0001-88
* VENCEDOR *

IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 84,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Ppneus                                    

21.825.048/0001-09 TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 86,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e geometria em automóveis linha leve.                                    

17.680.732/0001-72 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 87,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e geometria em automóveis linha leve.                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 109,98
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Alinhamento e
balanceamento das rodas, viatura ford fiesta sedan 1.6 - ano 2010.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /198

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.839.850/0001-90
* VENCEDOR *

UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 109,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Alinhamento e balanceamento das rodas, viatura ford fiesta sedan 1.6 - ano 2010.                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 130,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Alinhamento e balanceamento das rodas, viatura ford fiesta sedan 1.6 - ano 2010. -Declaramos estar de acordo com edital e seus anexos. -Validade 
da proposta: 60 dias.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 172,91

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Alinhamento e balanceamento das rodas, viatura ford fiesta sedan 1.6 - ano 2010.                                    

13.378.981/0001-57 SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 173,91

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Alinhamento e balanceamento das rodas, viatura ford fiesta sedan 1.6 - ano 2010.                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Média Saneada das Propostas Finais R$ 98,12

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de alinhamento das
02 (duas) rodas dianteiras da viatura vw kombi 2011

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /160

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.378.981/0001-57
* VENCEDOR *

SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 88,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento das 02 (duas) rodas dianteiras da viatura vw kombi 2011                                    

08.839.850/0001-90 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 89,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento das 02 (duas) rodas dianteiras da viatura vw kombi 2011                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento das 02 (duas) rodas dianteiras da viatura vw kombi 2011 -Declaramos estar de acordo com edital e seus anexos. -Validade 
da proposta: 60 dias.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 113,51

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento das 02 (duas) rodas dianteiras da viatura vw kombi 2011                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 99,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de alinhamento e
balanceamento da Viatura Iveco Daily 70C16CS , Ano 2009.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /314

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.378.981/0001-57
* VENCEDOR *

SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 99,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Iveco Daily 70C16CS , Ano 2009.                                    

23.304.952/0001-02 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Iveco Daily 70C16CS , Ano 2009.                                    

08.839.850/0001-90 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 109,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Iveco Daily 70C16CS , Ano 2009.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 164,81

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Iveco Daily 70C16CS , Ano 2009.                                    

19.615.701/0001-63 TEIXEIRA E SILVEIRA LTDA R$ 171,81

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Iveco Daily 70C16CS , Ano 2009.                                    

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 70,00
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Órgão: COMANDO DO EXERCITO
16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO/PR

Objeto: Prestação de serviços de Manutenção e Conservação de Veículos em favor ao
16 Esqd C Mec.

Descrição: ALINHAMENTO EM VEICULO AUTOMOTIVO - SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VIATURA AGRALE
MARRUA VTL AM11.

CatSer: 10146 - Serviço de alinhamento e balanceamento de rodas de veículo de
passeio

Data: 01/12/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 152/2019 /
UASG: 160378

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

95.377.990/0001-98
* VENCEDOR *

GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI - EPP R$ 70,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VIATURA AGRALE MARRUA VTL AM11.                                    

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 108,98

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Alinhamento e
balanceamento das rodas, da Viatura Peugeot 307 ano 2008.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /344

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.378.981/0001-57
* VENCEDOR *

SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 108,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Alinhamento e balanceamento das rodas, da Viatura Peugeot 307 ano 2008.                                    

08.839.850/0001-90 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 109,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Alinhamento e balanceamento das rodas, da Viatura Peugeot 307 ano 2008.                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 120,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Alinhamento e balanceamento das rodas, da Viatura Peugeot 307 ano 2008. -Declaramos estar de acordo com edital e seus anexos. -Validade da pr
oposta: 60 dias.                                    

23.304.952/0001-02 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME R$ 128,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Alinhamento e balanceamento das rodas, da Viatura Peugeot 307 ano 2008.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 167,23
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Alinhamento e balanceamento das rodas, da Viatura Peugeot 307 ano 2008.                                    

19.615.701/0001-63 TEIXEIRA E SILVEIRA LTDA R$ 175,23

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Alinhamento e balanceamento das rodas, da Viatura Peugeot 307 ano 2008.                                    

Item 8: Alinhamento. Veículo linha pesada. ITEM 08. R$ 140,07

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 140,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
alinhamento e geometria em veículos tipo ¶.

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Data: 13/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /136

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.535.638/0001-88
* VENCEDOR *

IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 140,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Ppneus                                    

17.680.732/0001-72 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 141,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e geometria em veículos tipo                                    

21.825.048/0001-09 TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 143,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e geometria em veículos tipo ¾.                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 142,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Data: 13/01/2020 09:00

Quantidade Descrição Observação

132 Unidades Alinhamento. Linha pesada. ITEM 08.
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Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
alinhamento e geometria em caminhonetes, ambulâncias, ducato (van).

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /131

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.680.732/0001-72
* VENCEDOR *

ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 142,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e geometria em caminhonetes, ambulâncias, ducato (van).                                    

04.535.638/0001-88 IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 144,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Ppneus                                    

21.825.048/0001-09 TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e geometria em caminhonetes, ambulâncias, ducato (van).                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 118,98

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de balanceamento,
alinhamento e cambagem da viatura ambulância Toyota Bandeirante Ano 1998.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /546

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.378.981/0001-57
* VENCEDOR *

SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 118,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Toyota Bandeirante Ano 1998.                                    

08.839.850/0001-90 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 119,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Toyota Bandeirante Ano 1998.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 165,60

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Toyota Bandeirante Ano 1998.                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Toyota Bandeirante Ano 1998. -Declaramos estar de acordo com edital
 e seus anexos. -Validade da proposta: 60 dias.                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 121,98

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de balanceamento,
alinhamento e cambagem da viatura ambulância Ford F 4000 Ano 2017.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /528

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.839.850/0001-90
* VENCEDOR *

UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 121,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Ford F 4000 Ano 2017.                                    

13.378.981/0001-57 SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 191,84

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Ford F 4000 Ano 2017.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 192,84

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Ford F 4000 Ano 2017.                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Ford F 4000 Ano 2017. -Declaramos estar de acordo com edital e seus
 anexos. -Validade da proposta: 60 dias.                                    

23.304.952/0001-02 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME R$ 202,84

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Ford F 4000 Ano 2017.                                    

19.615.701/0001-63 TEIXEIRA E SILVEIRA LTDA R$ 202,84

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Ford F 4000 Ano 2017.                                    
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Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 159,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de balanceamento,
alinhamento e cambagem da viatura ambulância toyota hilux 3.0 d-4d 2013.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /392

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.378.981/0001-57
* VENCEDOR *

SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 159,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Toyota hilux 3.0 d-4d 2013.                                    

23.304.952/0001-02 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME R$ 160,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância toyota hilux 3.0 d-4d 2013.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 174,61

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância toyota hilux 3.0 d-4d 2013.                                    

08.839.850/0001-90 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 180,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância toyota hilux 3.0 d-4d 2013.                                    

19.615.701/0001-63 TEIXEIRA E SILVEIRA LTDA R$ 182,61

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância toyota hilux 3.0 d-4d 2013.                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Toyota hilux 3.0 d-4d 2013. -Declaramos estar de acordo com edital e 
seus anexos. -Validade da proposta: 60 dias.                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 148,50

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
2 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR/RJ

Objeto: Prestação de serviço PJ , manutenção da viatura adm do PRM

Descrição: ALINHAMENTO EM VEICULO AUTOMOTIVO - ALINHAMENTOE
BALANCEAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO

CatSer: 10146 - Serviço de alinhamento e balanceamento de rodas de veículo de
passeio

Data: 01/11/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 63/2019 /
UASG: 160268

Lote/Item: 5/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RJ
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.390.094/0001-00
* VENCEDOR *

RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA R$ 148,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO                                    

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 150,00

Órgão: COMANDO DA MARINHA
TRIBUNAL MARITIMO

Objeto: Serviço de reparo de viatura - KOMBI

Descrição: ALINHAMENTO EM VEICULO AUTOMOTIVO - ALINHAMENTO EM
VEÍCULO AUTOMOTIVO

CatSer: 10146 - Serviço de alinhamento e balanceamento de rodas de veículo de
passeio

Data: 01/11/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 89/2019 /
UASG: 710100

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

08.061.294/0001-73
* VENCEDOR *

OXIPARK ESTACIONAMENTOS E COMERCIO LTDA R$ 150,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ALINHAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO                                    

Item 9: Balanceamento. Veículo linha leve. ITEM 09. R$ 91,82

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 80,00

Órgão: COMANDO DA MARINHA
COMANDO

Objeto: Serviço de troca de amortecedores,alinhamento e balanceamento

Descrição: BALANCEAMENTO EM VEICULO AUTOMOTIVO - BALANCEAMENTO EM
VEÍCULO AUTOMOTIVO

CatSer: 10154 - Serviço de alinhamento e balanceamento de rodas de veículos tipo
pick-up

Data: 01/03/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 19/2020 /
UASG: 791000

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

08.061.294/0001-73
* VENCEDOR *

OXIPARK ESTACIONAMENTOS E COMERCIO LTDA R$ 80,00

Quantidade Descrição Observação

42 Unidades Balanceamento. Linha leve. ITEM 09.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  BALANCEAMENTO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 91,43

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de balanceamento
das 04 (quatro) rodas da viatura vw kombi 2011.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /159

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.378.981/0001-57
* VENCEDOR *

SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 81,88

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento das 04 (quatro) rodas da viatura vw kombi 2011.                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 82,88

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento das 04 (quatro) rodas da viatura vw kombi 2011. -Declaramos estar de acordo com edital e seus anexos. -Validade da pr
oposta: 60 dias.                                    

08.839.850/0001-90 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 99,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento das 04 (quatro) rodas da viatura vw kombi 2011.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 142,68

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento das 04 (quatro) rodas da viatura vw kombi 2011.                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 89,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Data: 13/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /128

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
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Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
balanceamento em 4 (quatro) rodas em automóveis linha leve.

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.680.732/0001-72
* VENCEDOR *

ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 87,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento em 4 (quatro) rodas em automóveis linha leve.                                    

04.535.638/0001-88 IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 89,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Ppneus                                    

21.825.048/0001-09 TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 90,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento em 4 (quatro) rodas em automóveis linha leve.                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 109,98

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de alinhamento e
balanceamento da Viatura Iveco Daily 70C16CS , Ano 2009.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /314

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.378.981/0001-57
* VENCEDOR *

SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 99,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Iveco Daily 70C16CS , Ano 2009.                                    

23.304.952/0001-02 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Iveco Daily 70C16CS , Ano 2009.                                    

08.839.850/0001-90 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 109,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Iveco Daily 70C16CS , Ano 2009.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 164,81
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Iveco Daily 70C16CS , Ano 2009.                                    

19.615.701/0001-63 TEIXEIRA E SILVEIRA LTDA R$ 171,81

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Iveco Daily 70C16CS , Ano 2009.                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 79,99

Órgão: Governo do Estado da Paraíba 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de pneus, câmara de ar e
protetores, serviços de alinhamento e balanceamento destinados a atender as
necessidades das diversas secretarias do Município de Cajazeiras - PB..

Descrição: Alinhamento em Veículo Automotivo - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO

CatSer: 10146 - Serviço de alinhamento e balanceamento de rodas de veículo de
passeio

Data: 01/11/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42019 / UASG:981975

Lote/Item: /54

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/12/2019 11:52

Homologação: 17/12/2019 21:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.198.693/0001-79
* VENCEDOR *

LUZIA DE AQUINO FERREIRA R$ 79,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO                                    

07.206.138/0001-90 MCR PNEUS LTDA R$ 80,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais R$ 100,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

Objeto: Serviço de Manutenção corretiva em veículos automotores com aplicação e
fornecimento de peças originais ou genuínas da marca de veículos.

Descrição: Alinhamento em Veículo Automotivo - Serviço de alinhamento
computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca
RENAULT

CatSer: 10146 - Serviço de alinhamento e balanceamento de rodas de veículo de
passeio

Data: 14/10/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:432019 / UASG:120630

Lote/Item: 3/9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 61

Unidade: SV

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.905.151/0001-02
* VENCEDOR *

SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO R$ 84,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

84.457.639/0001-90 AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA - ME R$ 85,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT Serviço de alinhamento computado
rizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

07.870.937/0001-67 ERLI P. DA SILVA - EPP R$ 88,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT.                                    

12.472.712/0001-92 ELIVANDO ARAUJO DE AZEVEDO R$ 99,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

23.032.014/0001-92 T N NETO - EPP R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

22.414.453/0001-05 J K AGROPECUARIA LTDA R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

14.131.180/0001-55 H COSTA VIANA R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

02.998.710/0001-88 SERVCAR DIESEL LTDA - EPP R$ 180,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 180,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT •Validade da proposta: 60 dias.         
                           

32.505.621/0001-13 FIRST SELECT - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVI R$ 232,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS, E
XECUÇÃO E ENTREGA CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERENCIA.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 232,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

34.504.589/0001-87 PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA - EPP R$ 232,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO COXIM, USO LADO DIREITO MOTOR, APLICAÇÃO RENAUTE MEGANE R/T 1.6, ANO 2000 
                                   

04.214.987/0001-06 JAPURA PNEUS LTDA R$ 232,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    
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Item 10: Balanceamento. Veículo linha pesada. ITEM 10. R$ 135,50

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 112,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
balanceamento em 2 (duas) rodas em veículos tipo ¶.

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Data: 13/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /137

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.535.638/0001-88
* VENCEDOR *

IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 110,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Ppneus                                    

17.680.732/0001-72 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 112,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento em 2 (duas) rodas em veículos tipo                                    

21.825.048/0001-09 TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 114,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento em 2 (duas) rodas em veículos tipo ¾.                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 134,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Data: 13/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /133

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade Descrição Observação

38 Unidades Balanceamento. Linha pesada. ITEM 10.
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Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
balanceamento em 4 (quatro) rodas em caminhonetes, ambulâncias, ducato
(van).

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.680.732/0001-72
* VENCEDOR *

ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 134,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento em 4 (quatro) rodas em caminhonetes, ambulâncias, ducato (van).                                    

04.535.638/0001-88 IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 136,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Ppneus                                    

21.825.048/0001-09 TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 137,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento em 4 (quatro) rodas em caminhonetes, ambulâncias, ducato (van).                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 167,77

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de balanceamento e
geometria de rodas da vtr ambulancia iveco/daily 35s14 ano 2013

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /213

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.839.850/0001-90
* VENCEDOR *

UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 114,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento e geometria de rodas da vtr ambulancia iveco/daily 35s14 ano 2013                                    

23.304.952/0001-02 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME R$ 160,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento e geometria de rodas da vtr ambulancia iveco/daily 35s14 ano 2013                                    

13.378.981/0001-57 SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 166,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento e geometria de rodas da vtr ambulância iveco/daily 35s14 ano 2013                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 169,54
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento e geometria de rodas da vtr ambulancia iveco/daily 35s14 ano 2013                                    

19.615.701/0001-63 TEIXEIRA E SILVEIRA LTDA R$ 174,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento e geometria de rodas da vtr ambulancia iveco/daily 35s14 ano 2013                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento e geometria de rodas da vtr ambulância iveco/daily 35s14 ano 2013 -Declaramos estar de acordo com edital e seus ane
xos. -Validade da proposta: 60 dias.                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 144,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de balanceamento e
geometria de rodas da vtr Ambulancia MBB, Ano 2006, 313 CDI.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /503

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.615.701/0001-63
* VENCEDOR *

TEIXEIRA E SILVEIRA LTDA R$ 118,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento e geometria de rodas da vtr Ambulancia MBB, Ano 2006, 313 CDI.                                    

08.839.850/0001-90 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 119,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento e geometria de rodas da vtr Ambulancia MBB, Ano 2006, 313 CDI.                                    

13.378.981/0001-57 SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 139,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento e geometria de rodas da vtr Ambulância MBB, Ano 2006, 313 CDI.                                    

23.304.952/0001-02 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME R$ 150,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento e geometria de rodas da vtr Ambulancia MBB, Ano 2006, 313 CDI.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 188,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento e geometria de rodas da vtr Ambulancia MBB, Ano 2006, 313 CDI.                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento e geometria de rodas da vtr Ambulância MBB, Ano 2006, 313 CDI. -Declaramos estar de acordo com edital e seus anexos
. -Validade da proposta: 60 dias.                                    
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Preço (Compras Governamentais) 5: Média das 2 Melhores Propostas Finais R$ 109,48

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de alinhamento e
balanceamento da Viatura Munck Iveco 160E25, Ano 2014.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /335

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.378.981/0001-57
* VENCEDOR *

SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 108,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Munck Iveco 160E25, Ano 2014.                                    

08.839.850/0001-90 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 109,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Munck Iveco 160E25, Ano 2014.                                    

23.304.952/0001-02 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME R$ 144,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Munck Iveco 160E25, Ano 2014.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 184,71

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Munck Iveco 160E25, Ano 2014.                                    

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 192,71

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Munck Iveco 160E25, Ano 2014.                                    

19.615.701/0001-63 TEIXEIRA E SILVEIRA LTDA R$ 192,71

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento da Viatura Munck Iveco 160E25, Ano 2014.                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais R$ 145,27

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de alinhamento e
balanceamento nas quatro rodas da viatura Ford ranger, motor diesel, cabine
dupla ano 2016.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /500

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : MT
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.378.981/0001-57
* VENCEDOR *

SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 116,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento nas quatro rodas da viatura Ford ranger, motor diesel, cabine dupla ano 2016.                                    

08.839.850/0001-90 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 117,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento nas quatro rodas da viatura Ford ranger, motor diesel, cabine dupla ano 2016.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 172,56

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento nas quatro rodas da viatura Ford ranger, motor diesel, cabine dupla ano 2016.                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento e balanceamento nas quatro rodas da viatura Ford ranger, motor diesel, cabine dupla ano 2016. -Declaramos estar de acord
o com edital e seus anexos. -Validade da proposta: 60 dias.                                    

Item 11: Cambagem. Veículo linha leve. ITEM 11. R$ 93,54

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 84,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
cambagem em automóveis linha leve.

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Data: 13/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /129

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.680.732/0001-72
* VENCEDOR *

ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 80,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de cambagem em automóveis linha leve.                                    

04.535.638/0001-88 IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 84,00

Quantidade Descrição Observação

12 Unidades Cambagem. Linha leve. ITEM 11.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Ppneus                                    

21.825.048/0001-09 TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 85,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de cambagem em automóveis linha leve.                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 100,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

Objeto: Serviço de Manutenção corretiva em veículos automotores com aplicação e
fornecimento de peças originais ou genuínas da marca de veículos.

Descrição: Alinhamento em Veículo Automotivo - Serviço de alinhamento
computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca
RENAULT

CatSer: 10146 - Serviço de alinhamento e balanceamento de rodas de veículo de
passeio

Data: 14/10/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:432019 / UASG:120630

Lote/Item: 3/9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 61

Unidade: SV

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.905.151/0001-02
* VENCEDOR *

SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO R$ 84,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

84.457.639/0001-90 AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA - ME R$ 85,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT Serviço de alinhamento computado
rizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

07.870.937/0001-67 ERLI P. DA SILVA - EPP R$ 88,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT.                                    

12.472.712/0001-92 ELIVANDO ARAUJO DE AZEVEDO R$ 99,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

23.032.014/0001-92 T N NETO - EPP R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

22.414.453/0001-05 J K AGROPECUARIA LTDA R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

14.131.180/0001-55 H COSTA VIANA R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.998.710/0001-88 SERVCAR DIESEL LTDA - EPP R$ 180,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 180,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT •Validade da proposta: 60 dias.         
                           

32.505.621/0001-13 FIRST SELECT - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVI R$ 232,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS, E
XECUÇÃO E ENTREGA CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERENCIA.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 232,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

34.504.589/0001-87 PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA - EPP R$ 232,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO COXIM, USO LADO DIREITO MOTOR, APLICAÇÃO RENAUTE MEGANE R/T 1.6, ANO 2000 
                                   

04.214.987/0001-06 JAPURA PNEUS LTDA R$ 232,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca RENAULT                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 85,72

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
22 Batalhão de Infantaria

Objeto: Prestação de serviços para manutenção e conservação de veículos do 22º
Batalhão de Infantaria e eventuais órgãos participantes..

Descrição: Assistência Técnica - Veículo Automotivo - Serviço de Cambagem de
veículos leves

CatSer: 15253 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, que
compõem a frota da UFJF.

Data: 09/10/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72019 / UASG:160547

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/10/2019 16:14

Homologação: 21/10/2019 16:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.415.968/0001-30
* VENCEDOR *

BORBA, BORBA & BORBA LTDA - ME R$ 77,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Cambagem de veículos leves                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 85,72

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Cambagem de veículos leves. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 154,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Cambagem de veículos leves *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, *marca/fabricante 
*                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 97,99

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

Objeto: Serviço de Manutenção corretiva em veículos automotores com aplicação e
fornecimento de peças originais ou genuínas da marca de veículos.

Descrição: Alinhamento em Veículo Automotivo - Serviço de alinhamento
computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca
AGRALE.

CatSer: 10146 - Serviço de alinhamento e balanceamento de rodas de veículo de
passeio

Data: 14/10/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:432019 / UASG:120630

Lote/Item: 4/12

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: SV

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.905.151/0001-02 SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO R$ 69,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca AGRALE.                                    

04.214.987/0001-06 JAPURA PNEUS LTDA R$ 70,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca AGRALE.                                    

12.472.712/0001-92 ELIVANDO ARAUJO DE AZEVEDO R$ 94,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca AGRALE                                    

09.345.660/0001-89 IRAN DE OLIVEIRA - COMERCIO - ME R$ 96,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca AGRALE.                                    

84.457.639/0001-90
* VENCEDOR *

AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA - ME R$ 97,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca AGRALE.                                    

22.414.453/0001-05 J K AGROPECUARIA LTDA R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  : Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca AGRALE.                                    

14.131.180/0001-55 H COSTA VIANA R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca AGRALE.                                    

07.870.937/0001-67 ERLI P. DA SILVA - EPP R$ 120,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca AGRALE.                                    

02.998.710/0001-88 SERVCAR DIESEL LTDA - EPP R$ 120,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca AGRALE.                                    

23.032.014/0001-92 T N NETO - EPP R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca AGRALE.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 210,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca AGRALE.                                    

34.504.589/0001-87 PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA - EPP R$ 210,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca AGRALE.                                    

32.505.621/0001-13 FIRST SELECT - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVI R$ 210,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamentocomputadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS, EXECUÇÃO E ENT
REGA CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERENCIA.                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 320,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca AGRALE. •Validade da proposta: 60 dias.           
                         

33.908.523/0001-90 TEF COMERCIO, DISTRIBUICAO DE PECAS TECNICAS E CONSTRUC R$ 378,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca AGRALE. *atendemos rigorosamente todas as 
exigencias do edital validade da proposta 60 dias, *marca/fabricante *                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 100,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

Objeto: Serviço de Manutenção corretiva em veículos automotores com aplicação e
fornecimento de peças originais ou genuínas da marca de veículos.

Descrição: Alinhamento em Veículo Automotivo - Serviço em todas as rodas de
alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves
da marca FIAT.

CatSer: 10146 - Serviço de alinhamento e balanceamento de rodas de veículo de
passeio

Data: 14/10/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:432019 / UASG:120630

Lote/Item: 12/35

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 170

Unidade: SV

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.905.151/0001-02 SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO R$ 65,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço em todas as rodas de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.472.712/0001-92 ELIVANDO ARAUJO DE AZEVEDO R$ 68,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço em todas as rodas de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT                                    

84.457.639/0001-90
* VENCEDOR *

AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA - ME R$ 69,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço em todas as rodas de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT.                                    

09.345.660/0001-89 IRAN DE OLIVEIRA - COMERCIO - ME R$ 79,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço em todas as rodas de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT.                                    

14.131.180/0001-55 H COSTA VIANA R$ 80,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço em todas as rodas de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT.                                    

23.032.014/0001-92 T N NETO - EPP R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço em todas as rodas de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT.                                    

02.998.710/0001-88 SERVCAR DIESEL LTDA - EPP R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço em todas as rodas de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT.                                    

22.414.453/0001-05 J K AGROPECUARIA LTDA R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço em todas as rodas de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT.                                    

07.870.937/0001-67 ERLI P. DA SILVA - EPP R$ 120,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço em todas as rodas de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT.                                    

04.214.987/0001-06 JAPURA PNEUS LTDA R$ 135,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço em todas as rodas de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT.                                    

32.505.621/0001-13 FIRST SELECT - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVI R$ 136,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS, EXEC
UÇÃO E ENTREGA CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERENCIA.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 136,66

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço em todas as rodas de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT.                                    

34.504.589/0001-87 PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA - EPP R$ 136,66

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço em todas as rodas de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT.                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 240,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço em todas as rodas de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT. •Validade da proposta
: 60 dias.                                    

33.908.523/0001-90 TEF COMERCIO, DISTRIBUICAO DE PECAS TECNICAS E CONSTRUC R$ 245,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço em todas as rodas de alinhamento computadorizado, balanceamento e cambagem de veículos Leves da marca FIAT. *atendemos rigorosa
mente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, *marca/fabricante *                                    

Item 12: Cambagem. Veículo linha pesada. ITEM 12. R$ 131,62

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 116,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para
futura e eventual prestação de serviços de recapagem, vulcanização,
alinhamento, geometria, balanceamento, cambagem de pneus, consertos nos
recapes, conserto de pneus, deslocamento/socorro de borracharia, troca de
pneus e futura e eventual aquisição de pneus recapados para os veículos (linha
leve, média e pesada) e máquinas rodoviárias, atendendo às necessidades da
Administração Municipal.

Descrição: Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus - Serviço de
cambagem em caminhonetes, ambulâncias, ducato (van).

CatSer: 10170 - Reconstrução de pneumático (recauchutagem), de 96 (noventa e seis)
pneus sendo: - 06 (seis) unidades - 18.4-30; - 08 (oito) unidades - 12.4-24; - 04
(quatro) unidades - 9.50-24; - 04 (quatro) unidades - 14.9-28; - 16 (dezesseis)
unidades - 14.9-24; - 08 (oito) unidades - 8.00-18; - 04 (quatro) unidades - 12.4-
24; - 06 (seis) unidades - 18.4-34; - 06 (seis) unidades - 6.50-16; - 06 (seis)
unidades - 18.40-26; - 06 (seis) unidades - 8.3/8.24; - 06 (seis) unidades - 19.5L-
24; - 06 (seis) unidades - 12-16.5; - 02 (dois) unidades - 16.9-24; - 08 (oito)
unidades - 17.5-25.

Data: 13/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1262019 / UASG:450996

Lote/Item: /134

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.535.638/0001-88
* VENCEDOR *

IMPERIAL PNEUS LTDA R$ 113,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Marca Ppneus                                    

21.825.048/0001-09 TROMBETTA PNEUS LTDA R$ 116,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de cambagem em caminhonetes, ambulâncias, ducato (van).                                    

17.680.732/0001-72 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA R$ 119,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de cambagem em caminhonetes, ambulâncias, ducato (van).                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 142,79

Quantidade Descrição Observação

30 Unidades Cambagem. Linha pesada. ITEM 12.
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de balanceamento,
alinhamento e cambagem da viatura ambulância Toyota Bandeirante Ano 1998.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /546

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.378.981/0001-57
* VENCEDOR *

SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 118,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Toyota Bandeirante Ano 1998.                                    

08.839.850/0001-90 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 119,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Toyota Bandeirante Ano 1998.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 165,60

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Toyota Bandeirante Ano 1998.                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Toyota Bandeirante Ano 1998. -Declaramos estar de acordo com edital
 e seus anexos. -Validade da proposta: 60 dias.                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 121,98

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de balanceamento,
alinhamento e cambagem da viatura ambulância Ford F 4000 Ano 2017.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /528

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.839.850/0001-90
* VENCEDOR *

UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 121,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Ford F 4000 Ano 2017.                                    

13.378.981/0001-57 SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 191,84

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Ford F 4000 Ano 2017.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 192,84

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Ford F 4000 Ano 2017.                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Ford F 4000 Ano 2017. -Declaramos estar de acordo com edital e seus
 anexos. -Validade da proposta: 60 dias.                                    

23.304.952/0001-02 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME R$ 202,84

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Ford F 4000 Ano 2017.                                    

19.615.701/0001-63 TEIXEIRA E SILVEIRA LTDA R$ 202,84

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Ford F 4000 Ano 2017.                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 159,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Serviço de Manutenção de Viatura..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de balanceamento,
alinhamento e cambagem da viatura ambulância toyota hilux 3.0 d-4d 2013.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 11/12/2019 08:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:160155

Lote/Item: /392

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.378.981/0001-57
* VENCEDOR *

SCOTT SERVICOS E COMERCIO LTDA R$ 159,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Toyota hilux 3.0 d-4d 2013.                                    

23.304.952/0001-02 R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME R$ 160,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância toyota hilux 3.0 d-4d 2013.                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 174,61

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância toyota hilux 3.0 d-4d 2013.                                    

08.839.850/0001-90 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 180,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância toyota hilux 3.0 d-4d 2013.                                    

19.615.701/0001-63 TEIXEIRA E SILVEIRA LTDA R$ 182,61
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância toyota hilux 3.0 d-4d 2013.                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem da viatura ambulância Toyota hilux 3.0 d-4d 2013. -Declaramos estar de acordo com edital e 
seus anexos. -Validade da proposta: 60 dias.                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 118,35

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
22 Batalhão de Infantaria

Objeto: Prestação de serviços para manutenção e conservação de veículos do 22º
Batalhão de Infantaria e eventuais órgãos participantes..

Descrição: Assistência Técnica - Veículo Automotivo - Serviço de Cambagem de
Caminhonetes e Vans

CatSer: 15253 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, que
compõem a frota da UFJF.

Data: 09/10/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72019 / UASG:160547

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/10/2019 16:14

Homologação: 21/10/2019 16:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.415.968/0001-30
* VENCEDOR *

BORBA, BORBA & BORBA LTDA - ME R$ 107,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Cambagem de Caminhonetes e Vans                                    

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 118,35

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Cambagem de Caminhonetes e Vans. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS                                    

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 213,03

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Cambagem de Caminhonetes e Vans *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias, *marca/fab
ricante *                                    

Item 13: Lubrificação. Troca de óleo + filtro. Veículo linha leve. ITEM 13. R$ 101,71

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 98,00

Quantidade Descrição Observação

70 Unidades Lubrificação. Troca de óleo + filtro. Veículo linha leve. ITEM 13.
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Órgão: COMANDO DO EXERCITO
2 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR/RJ

Objeto: Prestação de serviço PJ , manutenção da viatura adm do PRM

Descrição: TROCA FILTRO - VEICULO AUTOMOTIVO - TROCA DE FILTRO AR
MOTOR

CatSer: 21776 - TROCA DE FILTRO DE AR DE VEÍCULO AUTOMOTIVO.

Data: 01/11/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 63/2019 /
UASG: 160268

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

07.390.094/0001-00
* VENCEDOR *

RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA R$ 98,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  TROCA DE FILTRO AR MOTOR                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 97,50

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA

Objeto: Material destinado a atender as necessidades desta UG.

Descrição: TROCA FILTRO - VEICULO AUTOMOTIVO - FILTRO DE AR 5 TON MBB
1418

CatSer: 21776 - TROCA DE FILTRO DE AR DE VEÍCULO AUTOMOTIVO.

Data: 01/12/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 254/2019 /
UASG: 160209

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.279.072/0001-69
* VENCEDOR *

COMERCIO DE AUTO PECAS LUZ LTDA. - ME R$ 97,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  FILTRO DE AR 5 TON MBB 1418                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 85,50

62 / 67 

Relatório Cotação. BANCO DE PREÇOS. SERVIÇOS. (0680811)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 311



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará 
Campus Sobral

Objeto: Contratação de prestação de serviços de Gestão de Frotas, com a
intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e
integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de
gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de
serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, com bandeira
em cartão e rede de atendimento..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Manutenção de veículos
leves e pesados Manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados
englobando mecânica geral, suspensão, alinhamento, balanceamento,
cambagem, elétrica, funilaria, pintura, lanternagem, manutenção de ar
condicionado; com fornecimento de peças, pneus, lubrificantes, aditivos e mão
de obra.

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 25/11/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:158317

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15.172

Unidade: Unidade

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.039.966/0001-11
* VENCEDOR *

LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME R$ 85,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados Manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados englobando mecânica geral, suspensão, ali
nhamento, balanceamento, cambagem, elétrica, funilaria, pintura, lanternagem, manutenção de ar condicionado; com fornecimento de peças, pneus, lubrificante
s, aditivos e mão de obra.                                    

03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A R$ 86,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Objeto: Contratação de prestação de serviços de Gestão de Frotas, com a intermediação, administração e implantação de um sistema informatizad
o e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços d
e abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, com bandeira em cartão e rede de atendimento, para os veículos oficiais do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE Campus Sobral e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrum
ento. Validade da proposta: 60 dias                                    

00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA R$ 95,07

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentamos nossa proposta para o PE 03/2019, Contratação de prestação de serviços de Gestão de Frotas, com a intermediação, administração 
e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o
 gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, com bandeira em cartão e rede de atendimento, para os veículos
 oficiais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE Campus Sobral e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidade
s e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.                                    

03.817.702/0001-50 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA R$ 99,60

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção preventiva e corretiva                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 115,46

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
2 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR/RJ

Objeto: Prestação de serviço PJ , manutenção da viatura adm do PRM

Descrição: TROCA FILTRO - VEICULO AUTOMOTIVO - TROCA DE ÓLEO MOTOR

CatSer: 21776 - TROCA DE FILTRO DE AR DE VEÍCULO AUTOMOTIVO.

Data: 01/11/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 63/2019 /
UASG: 160268

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1
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Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.390.094/0001-00
* VENCEDOR *

RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA R$ 115,46

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  TROCA DE ÓLEO MOTOR                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 112,09

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de serviços de manutenção corretiva de veículos Leves e Pesados..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Manutenção de veículos
leves e pesados

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 20/02/2020 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:142019 / UASG:160015

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 93

Unidade: Hora

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.870.937/0001-67
* VENCEDOR *

ERLI P. DA SILVA - EPP R$ 112,09

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada - linha PESADA.                                    

26.747.655/0001-11 ACAI NAUTICA EIRELI - ME R$ 114,96

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada – linha PESADA                                    

23.032.014/0001-92 T N NETO - EPP R$ 143,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada – linha PESADA.                                    

18.537.174/0001-53 PJS COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP R$ 178,19

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos estimado por homem/hora trabalhada – linha PESADA.                                    

84.457.639/0001-90 AUTO PECAS E FERRAGENS PEREIRA LTDA - ME R$ 192,56

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇOS MECÂNICOS ESTIMADOS POR HOMEM/HORA TRABALHADA - LINHA PESADA                                    

05.905.151/0001-02 SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO R$ 198,31

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços mecânicos por homem/hora trabalhada e desconto- linha PESADA. Contratação serviços de manutenção corretiva de veículos leves e pes
ados para o Comando do Comando Militar da Amazônia e unidades participantes conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as enca
minhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento..                                    

06.050.372/0001-09 C M FERREIR RAMOS - EPP - ME R$ 287,38
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados                                    

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 287,38

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  serviços mecanicos estimado por homem/hora trabalhada - linha pesada *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da pro
posta 60 dias                                    

Item 14: Lubrificação. Troca de óleo + filtro. Veículo linha pesada. ITEM 14. R$ 151,86

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 115,46

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
2 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR/RJ

Objeto: Prestação de serviço PJ , manutenção da viatura adm do PRM

Descrição: TROCA FILTRO - VEICULO AUTOMOTIVO - TROCA DE ÓLEO MOTOR

CatSer: 21776 - TROCA DE FILTRO DE AR DE VEÍCULO AUTOMOTIVO.

Data: 01/11/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 63/2019 /
UASG: 160268

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.390.094/0001-00
* VENCEDOR *

RG COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA R$ 115,46

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  TROCA DE ÓLEO MOTOR                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 175,00

Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria da Receita Federal 
Superintendências Regionais da Receita Federal 
10ª Região Fiscal 
Delegacia da Receita Federal em Rio Grande

Objeto: Manutenção de veículos.

Descrição: Troca de Óleo de Veículo Automotivo - Troca de óleo de veículo
automotivo veiculo pesado.

CatSer: 13560 - LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES

Data: 17/10/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:170182

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.784.281/0001-10
* VENCEDOR *

HENRIQUE GONCALVES R$ 175,00

Quantidade Descrição Observação

55 Unidades Lubrificação. Troca de óleo + filtro. Veículo linha pesada. ITEM 14.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Realizamos troca de óleo de veículos de todas as marcas nacionais e importadas, alem da troca de todos filtros que sejam necessários conforme r
ecomendado pelas montadoras.                                    

05.028.877/0001-04 JORGE VOLNEI RIOS KWECKO - ME R$ 180,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Troca de óleo de veículo automotivo veiculo pesado.                                    

16.550.871/0001-19 CARPES & FERNANDES PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME R$ 100.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Troca de óleo de veículo automotivo veiculo pesado.                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 180,00

Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria da Receita Federal 
Superintendências Regionais da Receita Federal 
10ª Região Fiscal 
Delegacia da Receita Federal em Rio Grande

Objeto: Manutenção de veículos.

Descrição: Troca de Óleo de Veículo Automotivo - Troca de óleo de veículo
automotivo

CatSer: 13560 - LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES

Data: 17/10/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:170182

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.784.281/0001-10
* VENCEDOR *

HENRIQUE GONCALVES R$ 180,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Realizamos troca de óleo de veículos de todas as marcas nacionais e importadas, alem da troca de todos filtros que sejam necessários conforme r
ecomendado pelas montadoras.                                    

05.028.877/0001-04 JORGE VOLNEI RIOS KWECKO - ME R$ 2.550,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Troca de óleo de veículo automotivo - veículo leve                                    

16.550.871/0001-19 CARPES & FERNANDES PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME R$ 100.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Troca de óleo de veículo automotivo                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 137,00
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
3ª Bateria de Artilharia Antiaérea

Objeto: Contratação de prestação de serviços de manutenção de viaturas não blindadas
da 3ª Bia AAAe..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Manutenção de veículos
leves e pesados

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 17/12/2019 09:38

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52019 / UASG:160521

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 70

Unidade: Hora

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.498.616/0001-37
* VENCEDOR *

ALBATROZ COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS EIRELI R$ 137,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços para manutenção elétrica/eletrônica corretiva e/ou preventiva de veículos leves e utilitários da marca FIAT, a diesel.                  
                  

21.932.461/0001-72 PREMIER PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos leves e pesados                                    

33.658.130/0001-75 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 270,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços para manutenção elétrica/eletrônica corretiva e/ou preventiva de veículos leves e utilitários da marca FIAT, à diesel. -Validade 
da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: sv                                    
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Média dos Preços Obtidos: R$ 56.628,77

Item 1: Fornecimento. Peças e Acessórios. PERCENTUAL DE DESCONTO DE REFERÊNCIA. ITEM 15. R$ 56.628,77

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 88,33

Órgão: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do tocantins Data: 15/10/2019 09:02

Relatór io gerado no dia 05/04/2020 10:22:31  ( IP:  177.207.138.80)

Relatório de Cotação: SEI 0010231-21.2019.6.02.8000. Manutenção de veículos. Peças e
acessórios.

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

1) Fornecimento. Peças e Acessórios. PERCENTUAL DE DESCONTO DE REFERÊNCIA. ITEM 15. 13 1 Unidade 56628,77 R$ 56.628,77

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do tocantins NºPregão:52019
UASG:453528

15/10/2019 R$ 88,33

2 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE | Hospital Universitário Alcides Carneiro

NºPregão:422019
UASG:158196

28/11/2019 R$ 73.466,60

3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Inst.Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro | Campus Uberaba

NºPregão:192019
UASG:158310

11/02/2020 R$ 231.298,00

4 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | FUNDAÇÃO
ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

NºPregão:12020
UASG:453719

04/02/2020 R$ 11,90

5 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE
SERGIPE - CREA/SE

NºPregão:32020
UASG:927163

28/02/2020 R$ 34.865,06

6 Governo do Estado de Alagoas | PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE
ALAGOAS

NºPregão:22020
UASG:459750

23/03/2020 R$ 42,72

Valor Unitário R $
56.628,77

Valor Global: R$ 56.628,77

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Peças e Acessórios. ITEM 15.
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Objeto: Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva
com reposição de peças dos veículos da Agencia Tocantinense de Transporte e
Obras e Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação..

Descrição: RODA - VEICULO AUTOMOTIVO - Desconto percentual no lote sobre a
tabela de preços da fabricante /montadora, para PEÇAS Originais/genuínas.

CatMat: 2720 - RODA - VEICULO AUTOMOTIVO , RODA - VEICULO AUTOMOTIVO
NOME

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52019 / UASG:453528

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/10/2019 16:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.529.676/0001-93
* VENCEDOR *

V L DOS REIS EIRELI R$ 88,33

Marca: RR AUTO CENTER                                            
Fabricante:  RR AUTO CENTER                                            
Modelo :  RR AUTO CENTER 
Descrição:  Desconto percentual no lote sobre a tabela de preços da fabricante /montadora, para PEÇAS Originais/genuínas.                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 73.466,60

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
Hospital Universitário Alcides Carneiro

Objeto: Contratação de Empresa especializada em Serviços (manutenção preventiva e
corretiva, serviço de lavagem e higienização para os veículos da frota oficial do
HUAC), com fornecimento de materiais, peças, acessórios e componentes
originais ou recomendados pelo fabricante, exceto quando em gozo de garantia
original de fábrica..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Contratação de Empresa
especializada em Serviços (manutenção preventiva e corretiva, serviço de
lavagem e higienização para os veículos da frota oficial do HUAC), com
fornecimento de materiais, peças, acessórios e componentes originais ou
recomendados pelo fabricante, exceto quando em gozo de garantia original de
fábrica

CatSer: 3565 - Serviço - Mão-de-obra. Valor da hora trabalhada.

Data: 28/11/2019 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:422019 / UASG:158196

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/12/2019 08:31

Homologação: 09/12/2019 11:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.462.326/0001-91
* VENCEDOR *

SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA - ME R$ 73.466,60

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de Empresa especializada em Serviços (manutenção preventiva e corretiva, serviço de lavagem e higienização para os veículos da frot
a oficial do HUAC), com fornecimento de materiais, peças, acessórios e componentes originais ou recomendados pelo fabricante, exceto quando em gozo de ga
rantia original de fábrica                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 231.298,00
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Inst.Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 
Campus Uberaba

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de serviços de tecnologia de gestão e gerenciamento por sistema
informat izado e integrado via web, em tempo real (real t ime) ou cartão magnét
ico, permit indo a transmissão de dados e movimentação diária por sof tware
via internet, para manutenção prevent iva e corret iva de veículos, com
fornecimento, de peças, acessórios, componentes, lubrif icantes, pneus e
materiais originais recomendados pelo fabricante, de acordo com as característ
icas de cada veículo, por meio de concessionárias, of icinas mult imarcas e
centros automot ivos, mão-de-obra mecânica, realização de lavagens e serviços
de borracharia além de reboques dos veículos por empresas de transporte, por
guinchamento em suspenso e socorro mecânico, para atender as cidades de
Uberaba e demais cidades do estado de Minas Gerais, e também nas principais
capitais e cidades do interior do Brasil, visando suprir as necessidades de
manutenção dos veículos do Inst ituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro Campus Uberaba, conforme condições, quant
idades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Manutenção de veículos,
com reposição de peças

Data: 11/02/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:192019 / UASG:158310

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.667.155/0001-49
* VENCEDOR *

NP3 ADMINISTRACAO DE FROTA LTDA R$ 231.298,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos, com reposição de peças                                    

05.340.639/0001-30 PRIME R$ 231.360,10

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos, com reposição de peças                                    

08.203.647/0001-22 RESENDE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI R$ 231.550,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção de veículos, com reposição de peças conforme o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO, IFTM CAMPUS UBERABA – UASG 158310, PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 19/2019 (Processo Administrat&#8288;ivo n.° 23200.002988/2019-17) do Objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajos
a para a contratação de serviços de tecnologia de gestão e gerenciamento por sistema informat&#8288;izado e integrado via web, em tempo real (real t&#8288;i
me) ou cartão magnét&#8288;ico, permit&#8288;indo a transmissão de dados e movimentação diária por sof&#8288;tware via internet, para manutenção preve
nt&#8288;iva e corret&#8288;iva de veículos, com fornecimento, de peças, acessórios, componentes, lubrif&#8288;icantes, pneus e materiais originais recomen
dados pelo fabricante, de acordo com as característ&#8288;icas de cada veículo, por meio de concessionárias, of&#8288;icinas mult&#8288;imarcas e centros a
utomot&#8288;ivos, mão-de-obra mecânica, realização de lavagens e serviços de borracharia além de reboques dos veículos por empresas de transporte, por gu
inchamento em suspenso e socorro mecânico, para atender as cidades de Uberaba e demais cidades do estado de Minas Gerais, e também nas principais capita
is e cidades do interior do Brasil, visando suprir as necessidades de manutenção dos veículos do Inst&#8288;ituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia d
o Triângulo Mineiro – Campus Uberaba, conforme condições, quant&#8288;idades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.                                    

00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA R$ 248.710,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentamos nossa proposta comercial e declaramos que atendemos todos os itens de habilitação bem como nossa proposta está de acordo co
m as exigências do edital. Declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos, despesas, taxas e demais impostos para perfeita execução do con
trato. Declaramos que a proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019 co
m objeto: “contratação de serviços de tecnologia de gestão e gerenciamento por sistema informatizado e integrado via web, em tempo real (real time) ou cartão
 magnético, permitindo a transmissão de dados e movimentação diária por software via internet, para manutenção preventiva e corretiva de veículos, com forne
cimento, de peças, acessórios, componentes, lubrificantes, pneus e materiais originais recomendados pelo fabricante, de acordo com as características de cada 
veículo, por meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos, mão-de-obra mecânica, realização de lavagens e serviços de borracharia além
 de reboques dos veículos por empresas de transporte, por guinchamento em suspenso e socorro mecânico, para atender as cidades de Uberaba e demais cida
des do estado de Minas Gerais, e também nas principais capitais e cidades do interior do Brasil, visando suprir as necessidades de manutenção dos veículos do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Uberaba”.                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 11,90
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
FUNDAÇÃO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objeto: A Escolha da Proposta mais Vantajosa para a Contratação de Empresa na
Prestação de Serviços em Manutenção Corretiva e Preventiva com Troca de
Peças e Acessórios nos Veículos Leves e Pesados da FUNDASE, durante o
exercício de 2020.

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Maior descontos em Peças
e Acessórios Originais dos Fabricantes, sem uso prévio, incluindo todas as
peças passíveis de substituição ou colocação, dos veículos relacionados no
Termo de Referência e de anexo que vier a fazer parte do contrato, de acordo
com as orientações dos respectivos fabricantes.

Data: 04/02/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:453719

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.250.732/0001-99
* VENCEDOR *

MECANICA MEDEIROS LTDA R$ 11,90

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  OFERTAMOS : serviços em manutenção corretiva e preventiva com troca de peças e acessórios nos veículos leves e pesados da FUNDASE, durante
 o exercício de 2020                                    

08.286.262/0001-76 ELETRO PECAS LTDA - EPP R$ 13,48

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Desconto aplicado nos itens conforme tabela de preços.                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 34.865,06

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE
SERGIPE - CREA/SE

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados
de lavagem simples, lavagem completa e manutenção de veículos
automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e
acessórios originais, compreendendo mecânica e elétrica, lanternagem e
pintura, balanceamento de roda e alinhamento de direção, capotaria e tapeçaria,
reparo e troca de pneu/roda (borracharia), ar condicionado, substituição de vidro
e película de controle solar, serviços para acessórios de som veicular, e
serviços de manutenção/revisão de veículos cobertos ou não pela garantia de
fábrica em oficinas especializadas que ofereçam toda estrutura necessária
para as viaturas de propriedade do CREA/SE..

Descrição: Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Fornecimento de Peças (%)
maior desconto

Data: 28/02/2020 08:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:927163

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.967.314/0001-68
* VENCEDOR *

FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME R$ 34.865,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Fornecimento de Peças (%) maior desconto                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 42,72
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Órgão: Governo do Estado de Alagoas 
PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

Objeto: Contratação de empresa que venha realizar a prestação de serviço contínuo de
manutenção preventiva e corretiva de veículos pertencentes à frota desta
perícia oficial..

Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo -
Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo Com as
seguintes descrições: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (HORA/HOMEM) - Conforme
Termo de referencia - Anexo I do edital

Data: 23/03/2020 10:07

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:459750

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.200

Unidade: Unidade

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.002.715/0001-58
* VENCEDOR *

CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA - ME R$ 42,72

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo Com as seguintes descrições: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (HORA/HOMEM) - Conf
orme Termo de referencia - Anexo I do edital                                    

02.567.178/0001-44 DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP R$ 45,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças em geral e acessórios automotivos para os veículos oficiais da Perícia Oficia
l do Estado de Alagoas, conforme especificações e condições apresentadas neste Termo de Referência. Serviço de Manutenção corretiva e preventiva (Hora/Ho
mem)                                    

18.252.546/0001-03 LOGCARD SERVICOS LTDA R$ 45,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos automotores (mão de obra). O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, c
ontados a partir da data da abertura do certame.                                    

28.273.378/0001-88 GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI R$ 110,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção Preventiva e Corretiva em veículos automotores (mão de obra)                                    
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Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0010231-21.2019.6.02.8000 Percentual 15 1

Objeto

Fontes de Consulta
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 

Banco Preços PE 05/19 -TO, doc. 0680813 11,67 -3,94 11,67

Banco Preços PE 42/19 - PB, doc. 0680813 12,00 -3,61 12,00

Banco Preços PE 19/19 - MG  , doc. 0680813 13,04 -2,57 13,04

Banco Preços PE 01/20 - RN, doc. 0680813 30,00 14,39 Desconsiderado

Banco Preços PE 03/20 - SE, doc. 0680813 14,00 -1,61 14,00

Banco Preços PE 02/20 - AL, doc. 0680813 19,53 3,92 19,53

Cotação WA Centro Automotivo, doc. 0642975 9,00 -6,61 9,00

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

42,22%

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

Q = quantidade de valores obtidos     7 ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Total Estimado

6

PEÇAS E ACESSÓRIOS TOTAL

VALOR ESTIMADO 64.650,00R$     

PERCENTUAL DESCONTO 13,21% 8.540,27R$       

VALOR ESTIMADO COM DESCONTO 56.109,74R$     

13,21 13,21

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Peças e acessórios. CATMAT:18856

 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%

A Planilha  pode ser utilizada 15,61 6,59 13,21
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 

SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC 

SEI Nº 0010231-21.2019.6.02.8000  

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

 

 
 

LOTE ITEM SERVIÇO TIPO 
VEÍCULO/LINHA 

UNIDADE 
CATSER: 

3565 

QTD ANUAL 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 
MÁXIMO (12 
MESES) (R$) 

PERCENTUAL 
MÍNIMO DE 
REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 MÃO DE OBRA 
MECÂNICA E ELÉTRICA 

GERAL 
 

VEÍCULO LEVE HORAS 430 90,75 39.022,50 - 
2 VEÍCULO PESADO HORAS 170 131,63 

 
22.377,10 - 

3 FUNILARIA E PINTURA 
GERAL 
 
 

VEÍCULO LEVE HORAS 20 98,40 1.968,00 - 
4 VEÍCULO PESADO HORAS 15 197,56 2.963,40 - 

5 SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS 
 
 

VEÍCULO LEVE SERVIÇO 16 69,97 1.119,52 - 
6 VEÍCULO PESADO SERVIÇO 14 104,13 1.457,82 - 

7 ALINHAMENTO 
 
 

VEÍCULO LEVE SERVIÇO 168 96,51 16.213,68 - 
8 VEÍCULO PESADO SERVIÇO 132 140,07 18.489,24 - 

9 BALANCEAMENTO 
 
 

VEÍCULO LEVE SERVIÇO 42 91,82 3.856,44 - 
10 VEÍCULO PESADO SERVIÇO 38 135,50 5.149,00 - 

11 CAMBAGEM 
 
 

VEÍCULO LEVE SERVIÇO 12 93,54 1.122,48 - 
12 VEÍCULO PESADO SERVIÇO 30 131,62 3.948,60 - 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 

SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC 

SEI Nº 0010231-21.2019.6.02.8000  

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

 

 
 

13 TROCA DE ÓLEO + FILTRO 
 
 

VEÍCULO LEVE SERVIÇO 70 101,71 7.119,70 - 
14 VEÍCULO PESADO SERVIÇO 55 151,86 8.352,30 - 

 VALOR TOTAL MÁXIMO 
DOS SERVIÇOS 

    133.159,78 - 

15 PEÇAS E ACESSÓRIOS 
CATMAT:18856 

VEÍCULO LEVE E 
PESADO 

PEÇAS (UND) R$ 64.650,00 1 56.109,74 %13,21 

 VALOR TOTAL MÁXIMO DA PROPOSTA: HOMEM/HORA (SERVIÇOS) + PEÇAS E ACESSÓRIOS 189.269,52  
Para os itens 1-14 será adotado o critério do menor preço ofertado pelas empresas referente ao valor da hora trabalhada ou do serviço realizado. 

Para o item 15 será adotado o critério do maior desconto ofertado sobre a tabela do fabricante ou da concessionária autorizada. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2020.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 

1- Tratam os autos da contratação de empresa para
prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva nos
veículos automotores pertencentes a este Tribunal, com
fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos
ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, nas
condições e especificações descritas no termo de
referência ajustado, 0669184.

 
2- Retornaram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para cotação de preços, ver despacho GSAD 0673067.
 
3- Solicitamos por e-mail cotação a muitas empresas do

ramo, recebendo a proposta da empresa Neo Consultoria (0674182),
no entanto, não foi considerada por não atender aos requisitos
exigidos no termo de referência. Contatamos, também, via ligação
telefônica, algumas empresas do mercado local, a WA Centro
Automotivo, Varga Serviços e Reauto; todavia, até o presente
momento, sem retorno, conforme certidão SEIC 0673978.

 
4- Realizamos a pesquisa através da ferramenta banco de

preços, conforme relatório de cotação de serviços 0680811 e
relatório de cotação para peças e acessórios, 0680812. Juntamos,
ainda, demonstrativo com o detalhamento das propostas vencedoras
dos pregões pesquisados no banco de preços, para peças e
acessórios; visto que, no relatório não é possível visualizar os
percentuais de descontos aplicados, ver 0680813.

 
5- Confeccionamos a planilha de estimativa de preços

Despacho SEIC 0680834         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 344



para peças e acessórios (0680814), considerando além do banco de
preços, a proposta anteriormente enviada pela empresa local WA
Centro Automotivo, referente ao item 2, percentual de desconto, uma
vez que não houve alteração no termo de referência para esse item,
0642975.

 
6- Elaborado o quadro resumo (0680816) estimamos o

valor total para serviços em R$ 133.159,78 (cento e trinta e três mil
cento e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) e para
peças e acessórios, com percentual mínimo de desconto de 13,21%
(treze vírgula vinte um por cento), em R$ 56.109,74 (cinquenta e seis
mil cento e nove reais e setenta e quatro centavos), com valor total
para a contratação estimado em R$ 189.269,52 (cento e oitenta e
nove mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois
centavos).

 
7- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na

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

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 06/04/2020, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 06/04/2020, às 16:37, 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
0680834 e o código CRC 247CE031.

0010231-21.2019.6.02.8000 0680834v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0680834, 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 07/04/2020, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0682199 e o código CRC 9959A349.

0010231-21.2019.6.02.8000 0682199v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0682199).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/04/2020, às 14:11, 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
0682290 e o código CRC DB35DDDB.

0010231-21.2019.6.02.8000 0682290v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.
 
Aprovo o Termo de Referência de evento nº 0669184, na

forma do art. 7º da Resolução nº 15.787/2017.
À SLC para elaboração da minuta do edital de licitação na

modalidade pregão eletrônico.
Em seguida, após confirmada a juntada da reserva de

crédito pela SGO, o feito deverá seguir à AJ-DG para a
competente análise.

Por fim, informo que a contratação está prevista nos
itens 22 e 23 do Plano Anual das Contratações Administrativas deste
ano (0669112/0669129).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/04/2020, às 16:28, 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
0682439 e o código CRC 7B880204.

0010231-21.2019.6.02.8000 0682439v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  17/04/20  11:37                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 17Abr20                            NUMERO  : 2020PE000116   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN
  TIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DESTE TRIBUNAL.     
  PROC. 0010231-21.2019.6.02.8000                                               
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167674  0100000000 339030 070277 ADM MANVEI                37.406,49
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   17Abr20   11:19
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  17/04/20  11:37                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 17Abr20                            NUMERO  : 2020PE000117   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN
  TIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DESTE TRIBUNAL.     
  PROC. 0010231-21.2019.6.02.8000                                               
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167674  0100000000 339039 070277 ADM MANVEI                88.773,19
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   17Abr20   11:35
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 116 / PE 117.

Observação:

Valores proporcionais ao exercício 2020.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 21/04/2020, às 11:19, 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
0687279 e o código CRC B9E4090F.
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
  

PROCESSO Nº 0010231-21.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL – 
LOTE ÚNICO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx 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 GLOBAL – LOTE 
ÚNICO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação dos 
serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, 
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 DA VIGÊNCIA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por 
demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou 
similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2. A vigência do contrato do objeto deste edital será de 12 (doze) 
meses, contados da data da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por mútuo acordo 
entre as partes, mediante Termo Aditivo, comprovada a sua vantajosidade para a 
Administração, observado o limite de 60 (sessenta) meses). 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
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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 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
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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 prestados 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 

Minuta de edital de pregão (0699648)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 354

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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, 

considerando o somatório do valor dos serviços ofertados, mais o valor 

estimado para as peças, com a incidência do percentual de desconto proposto 

(valor proposto dos serviços + valor estimado para  peças com desconto 

proposto). 

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. 
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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. 

6.14. 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; 
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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. 

6.23. 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$ 
189.269,52 (cento e oitenta e nove mil e duzentos e sessenta e nove reais e 
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cinquenta e dois centavos), que, de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
7.3.1.1. O critério de aceitabilidade de preços também será aferido em relação 
ao valor unitário e total de cada serviço  e relação  ao valor proposto para os 
materiais (já com desconto), em conformidade com os valores previstos no 
Anexo I-A.  
 

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 

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. 
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7.8. Deverá ser encaminhado pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, 

no prazo de 2 (duas) horas, tabela discriminando os valores unitários e totais dos serviços 

e peças, no modelo do Anexo I-B.  

7.9. A licitante deverá ser encaminhar, pelo sistema, quando solicitado pelo 

pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, Declaração de Ciência nos termos do Anexo IV e 

Declaração de Sustentabilidade nos termos do Anexo V. 

 

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

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

classificação. 

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

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

7.12. 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 6.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
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. 
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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; 

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. 
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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; 

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; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho de 

suas atividades. 

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: 
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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 que se enquadre como   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. 
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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 de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 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.  

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. 
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8.10.3. Qualificação técnica: Atestado de Capacidade Técnica que comprove a 

execução de serviços semelhantes ao objeto licitado, com número de veículos 

manutenidos igual ou superior a 12 (doze), quantidade equivalente a 

aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do número de veículos a serem 

atendidos no âmbito da contratação pretendida. 

8.10.4. Qualificação econômica financeira: comprovar que possui patrimônio 

líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 

contratação objeto deste edital. 

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 dos serviços ofertados; 

d) conter o preço unitários e total de todos dos serviços ofertados; 

e) conter o percentual de desconto ofertado para peças. 

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). 

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. 
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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. 

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 
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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 25.11 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. 

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. 
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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. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu 

valor poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta aceita em 

licitação e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, (i) a requerimento da 

contratada, em se tratando do valor unitário atribuído ao homem/hora e caso se verifique 

hipótese legal que autorize reajustamento e (ii) no interesse da Administração, por meio 

de procedimento administrativo de iniciativa da Gestão contratual, para a manutenção do 

valor real a ser despendido com peças, acessórios, componentes e materiais. 

14.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que 

vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

14.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

14.4. O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente 

contratados da defasagem provocada pela inflação, de maneira a manter o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato e a capacidade de manutenção da frota da Contratante 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 
15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
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inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 
obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar 
a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
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. 
 
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 assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 
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VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - 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% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou 

na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 

em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 

obrigações assumidas; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

17.4.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

17.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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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. 
 

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 08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento 
da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, que deverá ser 
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emitida mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos 
serviços, juntamente com todas as Certidões Negativas de Débitos. 
 
18.2.  A falta de apresentação de qualquer documento impedirá o início do 
prazo para pagamento. 
 
18.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela 
única, respeitando-se o descrito no item 18.1. 
 
18.5. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.6. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
18.7. Se a empresa for optante do 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. 
 
18.8. 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 
 
TWX= 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) e 33.90.30 (Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do contratante estão disponíveis no Anexo III – Minuta 
do Contrato. 
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21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. As obrigações da contratada estão disponíveis no Anexo III – Minuta 
do Contrato. 
  
 
22 – DO EFETIVO VALOR DO CONTRATO 
 

22.1.  Independentemente do critério para formulação de lances e 

correspondente escalonamento das propostas, o valor efetivo do contrato corresponderá  

ao valor proposto  para  os serviços (valor constante da última linha da Tabela 1 do Anexo I-

B, preenchido pelo licitante),  mais o valor total  estimado para peças de R$ 64.650,00 

(sessenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais), independente da aplicação  do 

percentual de desconto oferecido pela licitante. 

 
23 - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
23.1.  O licitante vencedor deverá prestar uma das garantias previstas no 
art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do contrato, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da assinatura do contrato, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 

 
23.1.1.  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do 
valor da garantia prestada. 

 
23.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
24 -  DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

24.1.  A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, 

nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de 

Declaração. 

24.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto 

aquele a que não se aplica a referida instrução. 

24.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 

Normativa SLTI/ MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 

23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como 

da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

24.4. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços. 
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24.5. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

 

24.6. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no momento da 

execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental. 

 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  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. 

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

contratação. 

25.5.  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.  

25.6. 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. 

25.7.  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. 

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

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

 
25.9. 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. 
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25.10. 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. 
 
25.11.   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. 
 
25.12. 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. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos Serviços e  Valores Estimados Unitários e totais 
– Critério de Aceitabilidade; 
ANEXO I – B - Tabela com Valores Unitários e Totais dos serviços e peças para 
preenchimento; 
ANEXO I-C – Modelo de Ordem de Serviço; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato; 
ANEXO IV – Declaração de Ciência; 
ANEXO V – Declaração de Sustentabilidade. 
 

 
25.15. 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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1. DO OBJETO 

2. DA JUSTIFICATIVA 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

1.1. Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 

veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e 

acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos 

fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e 

especificações descritas neste Termo de Referência. 

1.2. Do detalhamento do objeto: 

 

Serviços/Peças Especificação 

 
Manutenção Veicular 

Serviço de manutenção de veículos (mão de obra) 

Fornecimento de peças, acessórios, componentes e/ou materiais 
necessários à manutenção e conservação de veículos. 

 

1.3. A licitação em único item justifica-se pela necessidade de preservar a integridade 

qualitativa do objeto, uma vez que vários prestadores de serviços poderão implicar 

em descontinuidade da padronização, bem como em dificuldades gerenciais e, até 

mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo 

unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de 

qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos serviços, o que fica 

sobremaneira dificultado quando se tratam de diversos prestadores. 

 

 

 

2.1. A contratação de empresa especializada para os serviços acima citados é 

essencial para que os veículos pertencentes à frota do TRE/AL estejam sempre em 
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3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

condições de realizar o transporte de pessoas e materiais necessários ao cumprimento 

dos trabalhos deste Regional, satisfazendo as expectativas de eficiência, conforto e 

segurança, bem como para garantir o prolongamento da vida útil da frota. 

 

 

3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 

2.271/97, constituindo-se em atividades materiais acessórias e, dadas as suas 

características, usualmente encontradas no mercado e de fácil especificação, inserem-

se no conceito de bens e serviços comuns, para fins do disposto na Lei nº 10.520/02 e 

no Decreto nº 5.450/05. 

3.2. O objeto da contratação caracteriza-se como serviço essencial e continuado, 

enquadrando-se na exceção do art.57, II, da Lei nº 8.666/93, sendo imprescindível 

seu constante acionamento para a conservação dos veículos, minimizando a 

utilização do uso de frota terceirizada substituta e os gastos excedentes relacionados. 

 

3.3. O Colendo Tribunal de Contas da União exemplifica como serviço continuado a 

manutenção de veículos, conforme jurisprudência abaixo: 

 

Serviços de natureza contínua são serviços auxiliares e 

necessários a Administração no desempenho das 

respectivas atribuições. São aqueles que, se interrompidos, 

podem comprometer a continuidade de atividades 

essenciais e cuja contratação deva estender-se por mais de 

um exercício financeiro. O que é continuo para 

determinado órgão ou entidade pode não ser para outros. 

São exemplos de serviços de natureza contínua: vigilância, 

limpeza e conservação, manutenção elétrica, manutenção 

de elevadores, manutenção de veículos etc. Em processo 

próprio, deve a Administração definir e justificar quais 

outros serviços contínuos necessita para desenvolver as 

atividades que lhe são peculiares. (TCU. Licitações e 

contratos: orientações e jurisprudência do TCU/Tribunal 

de Contas da União. 4. ed. rev., atual. e ampl. Brasília: 
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4. DA FUNDAMENTAÇÃO 

5. DA FROTA DE VEÍCULOS 

TCU, SecretariaGeral da Presidência; Senado Federal, 

Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, p. 

772) 

 

A manutenção preventiva e corretiva de veículos é um serviço essencial para manter a 

integridade dos veículos oficiais deste Regional, razão pela qual tal serviço não pode sofrer 

descontinuidade, sob pena de paralisação de funções de permanente interesse público. Portanto, 

resulta a possibilidade jurídica de se aplicar o disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde 

que a Administração demonstre a vantagem econômica da prorrogação. 

 

 

 

4.1 A contratação de pessoa jurídica para execução das atividades objeto do presente 

Termo de Referência encontra amparo legal na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto 

5.450, de 31 de maio de 2005; Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 

aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais 

legislações correlatas. 

 

 

5.1. Compõem a frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas os seguintes 

veículos: 
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Marca Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gol 1.6 
  

2011/2012 Flex NMG 2274 Leve 

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2544 Leve 

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2564 Leve 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2972 Leve 
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Marca Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha 

 
 
 
 
 
 

 
Mitsubishi 

L 200 Triton HPE 3.2 2015/201
6 

Diesel-S10 QLD 0340 Pesada 

L 200 Triton HPE 3.2 2015/201
6 

Diesel-S10 QLD 1770 Pesada 

L 200 Triton HPE 3.2 2015/201
6 

Diesel-S10 QLD 0350 Pesada 

L 200 Triton 2013/201
4 

Diesel-S10 ORI 3539 Pesada 

General 
Motors 

Cruze LT 1.8 2013/201
3 

Flex ORI 7195 Leve 

 
 

Ford 

Caminhão Cargo 1319 2015/201
6 

Diesel QLB 3471 Pesada 

Van transit furgão 2.2 2013/201
3 

Diesel ORK 7700 Pesada 

 

 
Citroen 

Jumper M33M 2.3 S 2010/201
1 

Diesel NME 3489 Pesada 

C4 Lounge Shine 2018/201
9 

Flex QLD 2332 Leve 

 

Fiat 
Fiorino 1.4 2015/201

6 
Flex QLD 0960 Leve 

 
Volkswagen 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2982 Leve 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2992 Leve 

Micro-ônibus Eurobus 2014/2014 Diesel-S10 OXN 8228 Pesada 

 Lancer 2.0 CVT 2015/2016 Gasolina QLD 3531 Leve 
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6. DA ESTIMATIVA ANUAL – PEÇA/MATERIAL, MÃO DE OBRA/SERVIÇO 

 

Iveco 
Caminhão Daily 55C17 2012/201

3 
Diesel-S10 ORE 7431 Pesada 

 

Agrale 
Caminhão A 10.000 2013/201

3 
Diesel-S10 OHC 1923 Pesada 

Honda Motocicleta CG 125 
Cargo 

2006/200
6 

Gasolina MVH 4144 Leve 

Motocicleta CG 125 
Cargo 

2011/201
1 

Gasolina NMN 8137 Leve 

Marca Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha 

 Motocicleta CG 125 
Cargo 

2006/200
6 

Gasolina MVH 4074 Leve 

 

Yamaha 
YBR 125 2009/200

9 
Gasolina NLC 8218 Leve 

 

Renault 
Master L3H2 2018/201

9 
Diesel-S10 QLF 0022 Pesada 

 

 

5.2 O quantitativo/marca/modelo dos veículos poderá sofrer alteração mediante a elaboração de 

termo aditivo para essa finalidade. 

 

 

 

6.1. O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base na 

necessidade de serviços de manutenção de veículos incluindo mão de obra e peças, materiais e 

acessórios, considerando-se os preços da última contratação, majorados em 8% (oito por cento). 

6.2. O detalhamento da estimativa de quantidades de serviços e peças encontra-se no 

Anexo I. 

6.3. Os valores sobre os quais incidirá o desconto percentual ofertado para as peças 

serão estabelecidos a partir de orçamentos produzidos no ambiente do aplicativo de 

orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas 
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7. DA EXECUÇÃO E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 

redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e 

outros, conforme precificação padrão do software, cuja obtenção consiste em ônus executivo da 

Contratada, incluso no preço proposto. 

6.4. Os valores a serem pagos pelos serviços serão aqueles ofertados pela Contratada 

em sua proposta de preços final, aprovada em licitação, conforme modelo constante do Anexo I, 

com a incidência do desconto sobre o valor unitário estimado pela Administração. 

6.4.1. As quantidades de serviços serão estabelecidas a partir de orçamentos 

produzidos no ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que 

tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a 

exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, 

cuja obtenção consiste em ônus executivo da Contratada, incluso no preço proposto. 

 

 

7.1. Os serviços compreendem a manutenção da Frota de Veículos Oficiais, com 

serviços e fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais, abrangendo todas 

as áreas e especialidades automotivas afetas à integridade dos veículos e relativos à 

manutenção, análise, avaliação e diagnóstico, desmontagem, montagem, retificação, reparação, 

correção, restauração, reposição, troca e remendo em pneus e câmaras de ar furados ou 

danificados. 

7.2. O serviço de manutenção veicular será pago: 

 

7.2.1. Considerando-se principalmente o orçamento de preços à vista obtido no 

ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os 

preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de 

AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, tanto para 

materiais, como para as quantidades dos serviços, respeitando-se os valores da proposta 

vencedora, conforme detalhamento do modelo constante do Anexo I; 

 

7.2.2. Tomando-se como referencial de confirmação a pesquisa de preços descrita no 

subitem 7.5.2, adiante, nas condições ali especificadas, utilizando-se os valores deste em 

substituição aos do orçamento líquido (após aplicação dos descontos da proposta vencedora) 

obtido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que 

tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a 

exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, 
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quando seus valores forem mais vantajosos para Administração, em confrontação com o 

resultado do procedimento descrito no subitem 7.2.1; 

 

7.2.2.1. A análise da vantajosidade dos orçamentos deverá ser realizada 

item por item; 

 

7.3. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de: 

 

a) emprego de mão de obra pela empresa contratada para execução de reparos, 

conservação e recuperação de veículos; 

 

b) fornecimento e aplicação de peças, materiais e acessórios de reposição que atendam às 

mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína 

da fabricante/montadora, nos termos da ABNT NBR 15296, a serem utilizados na execução dos 

serviços objeto da licitação 

7.4. A manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos 

fabricantes e de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da 

Contratante, bem como quando houver a necessidade decorrente de imprevistos, tais como: 

panes mecânicas e elétricas, casos fortuitos ou motivos de força maior. 

 

7.5. Os serviços serão executados de acordo com os demonstrativos abaixo relacionados, que 

serão fornecidos à Contratante pela empresa Contratada, em conjunto com os orçamentos 

apresentados, por serem ferramentas essenciais à fiscalização do contrato e ao pagamento das 

Ordens de Serviços: 

 

7.5.1. Orçamento do qual constem todas as peças e serviços necessários à manutenção veicular, 

emitido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada 

que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a 

exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software; 

 

7.5.1.1. A Contratante, por meio de seu Gestor, Fiscal ou outro servidor designado para tanto, 

poderá comparecer ao estabelecimento da Contratada e solicitar demonstração do 

funcionamento do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por 

base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de 

AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software e repetição 

do procedimento de orçamentação para confrontação, por amostragem, dentro do prazo de 02 
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(dois) dias úteis após a data de entrega do extrato original; 

 

7.5.2. Nos orçamentos em que a mão-de-obra alcançar valores superiores a R$500,00 

(quinhentos reais), naqueles em que as peças e materiais alcançarem valores superiores a 

R$2.000,00 (dois mil reais), ou ainda, por amostragem, o Contratante realizará pesquisa de 

mercado imediatamente após o recebimento dos orçamentos, através de sua Seção de Instrução 

de Contratações - SEIC, com vistas a aferir a compatibilidade de preços com o mercado local; 

 

7.5.2.1. Caso o preço à vista praticado no mercado local seja inferior ao preço líquido 

apresentado no orçamento, a Contratada deverá ajustar sua proposta de modo a oferecer preço 

igual ou inferior àquele aferido pelo Contratante; 

 

7.5.2.2. Para que seja obrigatória a aplicação da sistemática descrita nos subitens 7.5.2 e 7.5.2.1, 

acima, os valores deverão ser considerados por item, ou seja, o resultado da multiplicação do 

valor unitário pela respectiva quantidade; 

 

7.5.2.3.A pesquisa de mercado a ser realizada pela SEIC terá o prazo de 03 (três) dias para 

apresentar conclusão que aponte os preços de mercado ou relate a impossibilidade de obtê-los. 

 

7.6. A empresa contratada deverá atender prontamente a todos os chamados que 

receber do Gestor ou do Fiscal do Contrato em no máximo 4 (quatro) horas, contadas do 

registro da solicitação dos serviços, quando da ocorrência de panes em componentes dos 

veículos/motores. 

 

7.7. A empresa contratada deverá apresentar o orçamento para a execução dos serviços no 

prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a entrada do veículo no seu estabelecimento ou da 

solicitação do serviço pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato. 

 

7.8. Nenhum serviço será realizado antes da autorização do Gestor ou do Fiscal do Contrato. 

 

7.9. A empresa Licitante deverá fornecer números de telefone fixos e celulares, bem como 

endereço eletrônico para comunicação com os responsáveis pelas equipes de manutenção 

veicular, que devem ser funcionais nos horários descritos no subitem 7.10, pelo menos. 
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7.10. Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta no período de 

08h00min as 18h00min, nos dias úteis, e de 08h00min as 12h00min, aos sábados. 

 

7.10.1. Verifica-se a necessidade da prestação dos serviços aos sábados, de 08h00min as 

12h00min, haja vista que há prestação de serviço no Setor de Transporte aos sábados de forma 

eventual, caso contrário, prejudicaria a prestação do serviço do TRE-AL. 

 

7.11. As revisões de caráter preventivo deverão obedecer aos cronogramas de manutenção 

definidos pelos fabricantes nos Manuais de Proprietário, analisado o interesse da Administração 

em sua execução. 

 

7.12. Das especificações do fornecimento de peças e acessórios: 

 

7.12.1. A empresa contratada deverá providenciar, quando houver necessidade de substituições 

de acessórios, componentes, partes e peças de reposição, orçamento obtido por meio do 

aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços 

praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, 

CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, tanto para materiais, como 

para as quantidades dos serviços, respeitando-se os valores da proposta vencedora, conforme 

detalhamento do modelo constante do Anexo I. 

 

7.12.2. As peças e acessórios deverão ser novos e de primeiro uso, com garantia de 

fábrica/montadora. 

 

7.12.3. As peças e acessórios substituídos deverão ser entregues à Contratante, no ato da 

entrega do veículo devidamente consertado e disponibilizados para descarte ecologicamente 

responsável pela Contratada após conferência realizada pelo Gestor ou Fiscal, no prazo de 2 

(dois) dias úteis. 

 

7.12.4. A empresa contratada deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças e 

acessórios adquiridos e serviços subcontratados, fornecendo toda e qualquer informação ao 

Gestor ou ao Fiscal do Contrato para acompanhamento da execução contratual no prazo de 2 

(dois) dias úteis. 

 

7.12.5. Todas as peças, acessórios e materiais fabricados no Brasil ou no estrangeiro, de venda 

regular no Brasil, também serão fornecidos com o percentual de desconto ofertado na Proposta 

de Preço do licitante. 
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7.12.6. No caso de fornecimento de peças, acessórios e materiais importados de venda não 

regular no Brasil, serão fornecidos pelo preço de tabela, no mercado nacional, dos fabricantes 

ou revendedores autorizados dos veículos. A empresa Contratada deverá apresentar, junto com 

o orçamento, a indicação do nome do fornecedor e respectivos telefone, endereço de sítio 

eletrônico e correio eletrônico, bem como a demontração do atendimento às exigências do 

subitem 7.3, “b”. 

 

7.13. Das especificações do fornecimento e instalação de pneus: 

 

7.13.1. A empresa contratada deverá efetuar a substituição de pneus, conforme os preceitos da 

Resolução nº 558/80, de 15 de abril de 1980 (CONTRAN) ou sempre que um defeito de força 

maior exija sua substituição, desde que avaliado e autorizado pelo Gestor ou pelo Fiscal do 

Contrato. 

 

7.13.2. Os pneus deverão ser novos, não reformados ou recauchutados ou remoldados, de 

acordo com as normas da ABNT/NBR, com selo do INMETRO e todas as características 

técnicas iguais ou superiores à recomendação do fabricante. 

 

7.14. Das especificações dos serviços de geometria: 

7.14.1. A empresa contratada deverá efetuar o ajuste da suspensão e cambagem de forma que 

garanta a segurança e a estabilidade do veículo. 

 

7.14.2. A empresa contratada deverá fornecer à Contratante, após a execução dos serviços de 

geometria nos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os 

procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura detectados. 

 

7.15. Das especificações dos serviços de balanceamento de rodas: 

 

7.15.1 A empresa contratada deverá executar o cálculo de desbalanceamento externo e interno 

das rodas, estático e dinâmico, fazendo os ajustes necessários, a fim de deixá-las com o 

balanceamento correto. 

 

7.15.2. A empresa contratada deverá fornecer à Contratante, após a execução dos serviços de 

balanceamento de rodas dos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com 
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os procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura detectados. 

 

7.16. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de transmissão: 

 

7.16.1. Os serviços de revisão do sistema de transmissão consistem em lubrificação de 

diferencial, caixa de câmbio, folgas, balanceamento de eixo se houver, juntas homocinéticas, 

trizetas e suas respectivas coifas, pontos de eixos e outros. 

 

7.17. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de direção: 

 

7.17.1. Os serviços de revisão do sistema de direção consistem em aperto dos parafusos, 

regulagem e conferência de terminais, lubrificação (graxa e óleo), barra de direção, bomba de 

direção, folgas, correia da bomba, caixa de direção e outros. 

 

7.18. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de freios: 

 

7.18.1. Os serviços de revisão do sistema de freios consistem em regulagem de freio, 

verificação do desgaste das pastilhas, lonas, discos, tambores, nível de fluido e substituição, 

verificação de servo- freio, cuícas de freio, cilindros mestres e auxiliares, freio de 

estacionamento (cabos, pedais, alavancas), válvulas (pneumáticas), aro dos pneus e outros. 

 

7.19. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de arrefecimento: 

 

7.19.1. Os serviços de revisão do sistema de arrefecimento consistem em exame do radiador, 

verificação do nível de água, mangueiras, fluído de radiador e outros. 

 

7.20. Das especificações dos serviços de revisão de motor: 

 

7.20.1. Os serviços de revisão de motor: consistem em verificação das correias, óleo, filtro de 

óleo e de combustível, juntas e demais componentes, substituindo peças necessárias e outros. 

 

7.21. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de suspensão: 

 

7.21.1. Os serviços de revisão do sistema de suspensão: consistem em verificação das molas, 
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amortecedores, batentes, coifas, bandejas superiores e inferiores, buchas, pivôs, barra 

estabilizadora, rolamentos internos e externos e outros. 

 

7.22. Das especificações dos serviços de borracharia: 

 

7.22.1. O serviço de borracharia deverá ocorrer sempre que necessário, visto não se poder 

prever a necessidade de sua ocorrência. E será caracterizado pelo serviço de montagem e 

desmontagem de pneus, bem como pelo conserto, troca de pneus e câmara de ar, furados ou que 

tenham sofrido qualquer avaria. 

 

7.22.2. A empresa contratada deverá montar e desmontar os pneus dos veículos da frota da 

Contratante utilizando-se de equipamento hidráulico que evite o atrito do mesmo com o aro das 

rodas. 

 

7.22.3. A entrega do veículo deverá ocorrer em até 02 (duas) horas, contada a partir da 

disponibilização da Ordem de Serviço por parte da Contratante. Casos excepcionais serão 

avaliados pela fiscalização do contrato. 

 

7.23. Das especificações dos serviços de lanternagem, funilaria e pintura: 

 

7.23.1. deverão ser realizados sempre que for demandando, mediante orçamento aprovado pela 

fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da Contratante. 

 

7.23.2. Consiste nos serviços de desamassamento, recuperação e quando irrecuperável 

substituição das partes danificadas da lataria e pintura; serviços de solda em geral; reforma ou 

recuperação de assentos, forros do teto e laterais, com aplicação de material de mesmo padrão e 

qualidade mantendo a originalidade do fabricante do veículo. 

 

7.24. Serviços de revisão do sistema elétrico e eletrônico: consiste na verificação, conserto 

e/ou substituição quando necessário, de componentes que integram esse sistema, incluindo 

acessórios de sinalização e outros. 

 

7.25. Serviço de substituição dos vidros: deverá ocorrer a substituição dos vidros e espelhos 

sempre que necessário, visto não se poder prever a necessidade de sua ocorrência. Mediante 

orçamento aprovado pela fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da 
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8 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Contratante. 

 

 

 

8.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de 

Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de 

preços; 

8.2. Manter oficina localizada no município de Maceió – AL; 

 

8.3. Realizar os serviços de manutenção somente com técnicos componentes dos 

seus próprios quadros, exceto quando solicitado por meio de requerimento protocolizado e 

formalmente autorizada a executá-los de outro modo pela Gestão Contratual; 

 

8.4. Dispor de todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita realização 

de todos os serviços; 

 

8.5. Emitir o orçamento de serviços baseando-se nos tempos constantes do extrato do 

ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os 

preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de 

AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software; 

 

8.6. Apresentar num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis o orçamento dos serviços 

solicitados, indicando prazo para execução dos serviços; 

 

8.7. Emitir orçamento prévio de materiais e peças, onde os preços demonstrem o 

resultado da aplicação dos descontos oferecidos pela Contratada sobre os preços constantes 

do ambiente aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os 

preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de 

AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software; 

 

8.8. Realizar os serviços de manutenção somente após a aprovação do devido 

orçamento pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato; 
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8.9. Fornecer todo o material e/ou peças necessárias à perfeita manutenção dos 

veículos componentes da frota do TRE/AL; 

 

8.10. Fornecer exclusivamente peças de reposição novas com as mesmas 

especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original dos 

fabricantes dos veículos, sendo vedado o fornecimento de peças usadas e/ou recondicionadas; 

(Parecer AGU 98/2016; Acórdão TCU 2219/2010) 

 

8.10.1. Demonstrar, sempre que solicitado pela Gestão ou Fiscalização, o 

atendimento aos requisitos dispostos no subitem 8.10 no prazo de 02 (dois) dias úteis; 

 

8.11. Fornecer os produtos acondicionados em embalagem dos respectivos 

fabricantes, com seus logotipos e códigos, devidamente lacrados, passíveis de conferência pela 

Gestão ou Fiscalização em momento anterior a sua aplicação; 

 

8.12. Entregar os veículos, após os serviços, devidamente lavados e aspirados; 

 

8.13. Fornecer junto com a(s) Nota(s) Fiscal(ais), relatório(s) contendo o registro de 

todos os trabalhos efetuados e das peças porventura fornecidas; 

 

8.14. Apresentar, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, arquivo eletrônico atualizado 

até o último dia do mês anterior em formato XLS, XLSX ou ODS, contendo a identificação de 

cada veículo e a discriminação dos procedimentos de manutenção realizados durante a vigência 

do contrato, indicando-se quilometragem contemporânea a cada uma das intervenções e data de 

cada um dos procedimentos; 

 

8.15. Apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação, os documentos e/ou 

notas fiscais que comprovem a procedência das peças, acessórios e materiais destinados à 

substituição; 

 

8.16. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 

porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação, 

salvo ocorrência por força maior; 

 

8.17. Garantir por, no mínimo, 06 (seis) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o 
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que ocorrer primeiro, os serviços e peças utilizados em motor, caixa de velocidade e 

diferencial; 

 

8.18. Garantir por, no mínimo, 03 (três) meses ou 3.000 km (três mil quilômetros), o 

que ocorrer primeiro, os demais serviços e peças; 

 

8.19. Garantir os serviços realizados durante 90 (noventa) dias, mesmo após o 

término da vigência do contrato, na hipótese de falha técnica, desde que por culpa exclusiva dos 

seus técnicos e/ou prepostos, quando do cumprimento das obrigações; 

 

8.20. Responder integralmente pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 

por ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus funcionários, prepostos ou 

terceiros, independentemente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo 

TRE/AL; 

 

8.21. Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, pedágios, 

taxas, etc.) desde que praticada por seus funcionários e ocorrerem quando o veículo estiver sob 

a sua responsabilidade; 

 

8.22. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade 

exigidas na licitação; 

 

8.23. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais 

ligadas ao contrato; 

 

8.24. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SAPEV no prazo de 2 (dois) 

dias úteis e aceitar a fiscalização dos serviços, permitindo o acesso às suas instalações; 

 

8.25. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 

8.26. Cumprir as determinações do Gestor e do Fiscal do contrato, a fim de que os 

serviços sejam regularmente prestados; 
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9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.27. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto 

deste Termo de Referência; 

 

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

 

8.29. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 

 

8.30. Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 

8.31. Indicar, quando da apresentação do primeiro orçamento, o aplicativo de 

orçamentação eletrônica eleito para fins da contratação, que tenha por base os preços praticados 

pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, 

ORION e outros tecnicamente equivalentes. 

 

8.32. Apresentar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato 

firmado, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após sua assinatura. 

 

 

 

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que 

serão designados como Gestor e Fiscal, que serão responsáveis inclusive pela negociação dos 

preços apresentados por meio do orçamento da Contratada, para a obtenção de preços melhores, 

sempre que possível; 

9.2. Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise da 

proposta de manutenção e documentação complementar apresentadas pela empresa Contratada, 

por meio escrito, seja impresso ou eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

9.2.1. A autorização impressa será recebida em duas vias pela Contratada, 

retornando ao Contratante uma das vias assinada e datada; 

9.2.2. A autorização por meio eletrônico será encaminhada ao endereço 

de correio informado pela Contratada quando da apresentação de sua proposta em procedimento 

licitatório e será considerada recebida imediatamente; 

9.3. Receber o veículo devolvido pela empresa contratada, lavados e aspirados, após 
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10. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

11. DO ORÇAMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APLICAÇÃO 

E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO 

a realização dos serviços;  

9.4. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 

manifestada na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

pertinentes. 

 

 

 

 

10.1. A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem como 

fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas; 

10.2. 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. 

 

 

 

11.1. Os serviços executados, bem como a aplicação e/ou fornecimento de peças e 

acessórios de reposição, quando solicitados, ficarão sujeitos, obrigatoriamente, à: 

11.1.1. apresentação de orçamento prévio para análise e aprovação do 

CONTRATANTE e deverá conter a(s) descrição(ões) e preço(s) do(s) serviço(s) a ser (em) 

realizado(s) e prazo de execução do(s) mesmo(s) contado da data de entrada do veículo na 

oficina; 

 

11.1.2. a(s) especificação(ões) e preço(s) da(s) peça(s), material(is) e/ou 

acessório(s) de reposição, constando código(s) de identificação, nome(s), referência(s), 

modelo(s), capacidade(s) etc; 

 

11.2. Na solicitação de orçamento prévio pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA 
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12. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

deverá apresentar o mesmo no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

 

11.3. O CONTRATANTE poderá recusar o orçamento prévio e solicitar à 

CONTRATADA a sua revisão, e que a execução dos serviços se dê com o que for aprovado. 

 

11.4. Será facultado ao CONTRATANTE, conferir os preços propostos no orçamento 

prévio, por meio de pesquisa de mercado nos termos dos subitens 7.5.2 e seguintes e será 

obrigatório para o Gestor e para o Fiscal do Contrato realizar negociação de preços antes 

da aprovação de cada orçamento. 

 

11.5. As peças e/ou acessórios substituídos pela CONTRATADA, deverão ser 

entregues ao CONTRATANTE, no ato do recebimento do veículo devidamente consertado e 

serão recolhidos pela CONTRATADA para a destinação adequada no segundo dia útil 

subsequente, após verificação da Gestão e/ou Fiscalização contratual; 

 

11.5.1. O endereço para entrega dos veículos e posterior recolhimento das peças e/ou 

acessórios substituídos será o do Edifício-Sede do CONTRATANTE, situado na Avenida 

Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió, Alagoas. 

 

 

12.1. Será vencedora a Licitante que, atendendo às condições e especificações deste 

edital, oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme modelo constante do Anexo I, 

identificado na Tabela 3 do Anexo I. 

12.2. Independentemente do critério de julgamento, os valores contratuais serão: (i) 

para serviços, o valor constante da última linha da Tabela 1 do Anexo 1, “Valor total proposto 

para os serviços, após desconto”; (ii) para peças, o “valor estimado”, ou seja, anterior ao 

desconto percentual ofertado, constante da Tabela 2 do Anexo I. 

 

12.3. A Licitante deverá firmar termo de ciência dos subitens 6.3 a 6.4.1, 7.2 a 

7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3 deste Termo de Referência e encaminhá-lo junto a sua proposta final, 

apresentada em procedimento licitatório; 

 

12.3.1. Deverá constar do termo de ciência a transcrição literal dos subitens 6.3 
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13. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

14. DO PAGAMENTO 

a 6.4.1, 7.2 a 7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3 deste Termo de Referência, com vistas a conferir o 

necessário destaque àquela sistemática. 

 

12.4.  A Licitante deverá apresentar autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

para desempenho de suas atividades, em respeito à legislação vigente, conforme teor das 

discussões nos autos do PA SEI 0007737-91.2016.6.02.8000, com ênfase no Parecer n.º150 

(evento 0212708), aplicável ao serviço atual. 

 

12.5. A Licitante deverá comprovar, por meio de Atestado de Capacidade Técnica, a execução 

de serviços semelhantes ao objeto licitado, com número de veículos manutenidos igual ou 

superior a 12 (doze), quantidade equivalente a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do 

número de veículos a serem atendidos no âmbito da contratação pretendida. 

 

12.6. A Licitante deverá comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez 

por cento) do valor estimado para a contratação no edital licitatório. 

 

 

 

 

13.1. A CONTRATADA deverá recolher os veículos para conserto à sua oficina quando do 

recebimento da Ordem de Serviço do CONTRATANTE (via e-mail ou documento impresso), 

devendo iniciar imediatamente os serviços que se fizerem necessários, observando na sua 

execução o orçamento aprovado pelo CONTRATANTE. 

13.2. A entrega dos referidos veículos devidamente consertados, lavados e em 

condições de uso deverá ocorrer até o primeiro dia útil subsequente à conclusão dos serviços. 

 

 

 

14.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 

corrente, em até 08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 

devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, que deverá ser emitida mensalmente, até o 5º 
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15. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

(quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, juntamente com todas as 

Certidões Negativas de Débitos; 

14.1.1. A falta de apresentação de qualquer documento impedirá o início do prazo para 

pagamento. 

14.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 

eventualmente aplicadas. 

 

14.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única, 

respeitando-se o descrito no item 14.1. 

 

14.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

 

14.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as 

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

 

14.6. Se a empresa for optante do 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. 

 

 

15.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

15.1.1. 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; 

 

15.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 

(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 

sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 

15.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do 

contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
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16. DA SUSTENTABILIDADE 

assumidas; 

 

15.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

15.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 

conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do 

início do cumprimento das obrigações contratuais; 

 

15.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 

caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a 

ampla defesa; 

 

15.4. As multas poderão ser cumuladas e serão, sucessivamente, ou descontadas dos 

valores eventualmente devidos à CONTRATADA, ou da garantia apresentada conforme subitem 

8.32, ou cobradas judicialmente. 
 

 

16.1. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos 

termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, 

reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato. 

16.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto 

aquele a que não se aplica a referida instrução. 

16.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 

Normativa SLTI/ MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 

23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da 

Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

16.4. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços. 

16.5. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

16.6. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 
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17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18. DO REAJUSTAMENTO 

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no momento da 

execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental. 

 

 

 

17.1. A dotação orçamentária consta no edital. 

 

 

 

 

18.1. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser 

reajustado, alcançando a data de formulação da proposta aceita em licitação e aplicando-se o 

índice IPCA acumulado no período, (i) a requerimento da contratada, em se tratando do valor 

unitário atribuído ao homem/hora e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento 

e (ii) no interesse da Administração, por meio de procedimento administrativo de iniciativa da 

Gestão contratual, para a manutenção do valor real a ser despendido com peças, acessórios, 

componentes e materiais. 

18.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

18.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

18.4. O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente 

contratados da defasagem provocada pela inflação, de maneira a manter o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato e a capacidade de manutenção da frota da Contratante. 
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19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1 O Contrato vigorará por 12 meses, contados da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, 

por mútuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, comprovada sua vantajosidade para a 

Administração, por iguais e sucessivos períodos, observado o limite de 60 meses. 

 

 

 

20.1. A adjudicação deverá ser global; 

20.2. As quantidades de horas/serviços estimadas, constantes do Anexo I, foram 

adotadas para efeito de cálculo do Valor Estimado dos Serviços (mão-de-obra), 

podendo haver, quando da execução dos serviços, variações nos quantitativos 

expressos neste Termo; 

20.3. Os preços finais da proposta da Licitante servirão como critério de julgamento e 

deverão fixar o valor do contrato no que se refere aos serviços estimados, mas não 

deverão afetar o valor do futuro contrato no que se refere a materiais, que será 

fixado de acordo com o valor estimado para materiais no Anexo I; 

20.4. A Licitante vencedora deverá fazer uso exclusivamente do sistema de 

orçamentação eleito no momento da apresentação de seu primeiro orçamento que 

tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos 

automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme 

quantificação padrão do software, tanto para materiais, como para as quantidades 

dos serviços, respeitando-se os valores da proposta vencedora, conforme 

detalhamento do modelo constante do Anexo I. 

20.5. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 

nº8.666/93, com suas posteriores alterações e legislação correlata. 

 

Maceió/AL, 17 de 

março de 2020. 
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Henrique Cirqueira 

Freire Assistente III 

– SAPEV 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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Anexo I-A 
 Especificações dos Serviços, Quantidades  e  Valores Estimados Unitários e 
Totais – Critério de Aceitabilidade; 

 

 

SERVIÇOS QUANTIDADE 

ESTIMADA 

VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO POR 

HOMEM/HORA OU POR 

PROCEDIMENTO EM 

VEÍCULO 

VALOR  TOTAL ESTIMADO 

PROPOSTO PARA O ITEM  

Mecânica e Elétrica geral – 
linha leve 

430 horas R$90,75 R$39.022,50 

Mecânica e Elétrica geral – 
linha pesada 

170 horas R$131,63 R$22.377,10 

Funilaria e Pintura geral – linha 
leve 

20 horas R$ 98,40 R$ 1.968,00 

Funilaria e Pintura geral – linha 
pesada 

15 horas R$197,56 R$2.963,40 

Substituição de pneu – linha 
leve 

16 
procedimentos unitários 

R$ 69,97 R$ 1.119,52 

Substituição de pneu – 
linha pesada 

14 
procedimentos unitários 

R$104,13 R$ 1.457,82 

Alinhamento – linha leve 168 
procedimentos unitários 

(roda) 

R$96,51 R$ 16.213,68 

Alinhamento – linha 
pesada 

132 
procedimentos unitários 

(roda) 

R$ 140,07 R$ 18.489,24 

Balanceamento – linha leve 42 
procedimentos 

R$ 91,82 R$ 3.856,44 
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 unitários (roda)   

Balanceamento – linha 
pesada 

38 
procedimentos 
unitários (roda) 

R$ 135,50 R$ 5.149,00 

Cambagem – linha leve 12 
procedimentos 
unitários (roda) 

R$93,54 R$ 1.122,48 

Cambagem – linha 
pesada 

30 
procedimentos 
unitários (roda) 

R$131,62 R$ 3.948,60 

Troca de óleo+filtro – 
linha leve 

70 
procedimentos 

unitários 

R$101,71 R$ 7.119,70 

Troca de óleo+filtro – 
linha pesada 

55 
procedimentos 

unitários 

R$ 151,86 R$ 8.352,30 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS R$ 133.159,78 

 

 

TABELA 2 

MATERIAIS VALOR ESTIMADO PERCENTUAL DE 
DESCONTO MÍNIMO 

VALOR MÁXIMO 
ESTIMADO PARA 

MATERIAIS 
(VALORxDESCONTO) 

Peças, acessórios, 
componentes, 
insumos etc. 

R$64.650,00 13,21% R$56.109,74 

 

 

TABELA 3 

VALOR GLOBAL  MÁXIMO 
ESTIMADO PARA PROPOSTA 

(SERVIÇOS+MATERIAIS) 

R$ 189.269,52 
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Anexo I-B 
Tabela com Valores Unitários e Totais dos serviços e peças 
 (para preenchimento) 

 

SERVIÇOS QUANTIDADE 

ESTIMADA 

VALOR UNITÁRIO POR 

HOMEM/HORA OU POR 

PROCEDIMENTO EM 

VEÍCULO 

R$ 

VALOR  TOTAL PROPOSTO 

PARA O ITEM  

R$ 

Mecânica e Elétrica geral – 
linha leve 

430 horas   

Mecânica e Elétrica geral – 
linha pesada 

170 horas   

Funilaria e Pintura geral – linha 
leve 

20 horas   

Funilaria e Pintura geral – linha 
pesada 

15 horas   

Substituição de pneu – linha 
leve 

16 
procedimentos unitários 

  

Substituição de pneu – 
linha pesada 

14 
procedimentos unitários 

  

Alinhamento – linha leve 168 
procedimentos unitários 

(roda) 

  

Alinhamento – linha 
pesada 

132 
procedimentos unitários 

(roda) 

  

Balanceamento – linha leve 42 
procedimentos 
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 unitários (roda)   

Balanceamento – linha 
pesada 

38 
procedimentos 
unitários (roda) 

  

Cambagem – linha leve 12 
procedimentos 
unitários (roda) 

  

Cambagem – linha 
pesada 

30 
procedimentos 
unitários (roda) 

  

Troca de óleo+filtro – 
linha leve 

70 
procedimentos 

unitários 

  

Troca de óleo+filtro – 
linha pesada 

55 
procedimentos 

unitários 

  

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS  

 

 

TABELA 2 

MATERIAIS VALOR ESTIMADO PERCENTUAL DE 
DESCONTO MÍNIMO 

VALOR MÁXIMO 
ESTIMADO PARA 

MATERIAIS 
(VALORxDESCONTO) 

Peças, acessórios, 
componentes, 
insumos etc. 

R$64.650,00 % R$ 

 

 

TABELA 3 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
(SERVIÇOS+MATERIAIS) 

R$  
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ANEXO I - C 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 
 

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS 
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS 

OORRDDEEMM DDEE SSEERRVVIIÇÇOO 

1-IDENTIFICAÇÃO 

Ordem de serviço 
nº: 

 Data de emissão:  Contrato:  

Contrata:  Vigência do 
contrato: 

 

2- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Item Serviço/Peça Unidade Quantidade Valor unitário Valor total 

      

      

      

      

      

TOTAL 

3- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

5-DATAS E PRAZOS 

Data de entrega:  Hora de entrega:  

Prazo para realização dos serviços:    

6-FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

  
Gestor / Fiscal do Contrato Matricula 

TRE-AL 
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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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ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

Pregão nº xx/2020 
 

Contrato nº xx/2020 
Processo nº 0010231-21.2019.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS, CELEBRADO COM A 
EMPRESA XXXXX 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377- Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, 
portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXX, com 
endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXX, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS, com fulcro na 
Lei n°. 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo 
Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada,  a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, 
ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 
8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços continuados de 
manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com 
fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que 
atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº 
xx/2020 e seus anexos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços compreendem a manutenção da Frota de Veículos Oficiais, 

com serviços e fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais, 
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abrangendo todas as áreas e especialidades automotivas afetas à integridade dos 

veículos e relativos à manutenção, análise, avaliação e diagnóstico, desmontagem, 

montagem, retificação, reparação, correção, restauração, reposição, troca e remendo 

em pneus e câmaras de ar furados ou danificados. 

PARÁGRAFO ÚNICO  - As condições e especificações dos serviços e de seus respectivos 
pagamentos estão  descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº xx/2020. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ xxxx, 
compreendendo o valor estimado para aquisição de peças, materiais e acessórios, bem 
como para a prestação dos serviços. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor total estimado para aquisição de peças, materiais e 
acessórios é de R$ 64.650,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Incidirá sobre o valor das peças, materiais e acessórios, o 
percentual de desconto de xx %, conforme proposta da contratada. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O valor total estimado para os serviços é de R$ xxxx. Os 
valores unitários e totais  dos serviços estão discriminados na tabela abaixo: 

 

ITEM SERVIÇOS QUANTIDADE 
ESTIMADA 

VALOR UNITÁRIO POR 
HOMEM/HORA OU POR 

PROCEDIMENTO EM 
VEÍCULO 

R$ 

VALOR  TOTAL 
PROPOSTO PARA O 

ITEM  

R$ 

1 Mecânica e Elétrica 
geral – linha leve 

430 horas   

2 Mecânica e Elétrica 
geral – linha pesada 

170 horas   

3 Funilaria e Pintura 
geral – linha leve 

20 horas   

4 Funilaria e Pintura 
geral – linha pesada 

15 horas   

5 Substituição de pneu 
– linha leve 

16 
procedimen

tos 
unitários 
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6 Substituição de 
pneu – linha pesada 

14 
procedimen

tos 
unitários 

  

7 Alinhamento – linha 
leve 

168 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

8 Alinhamento – linha 
pesada 

132 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

9 Balanceamento – 
linha leve 

42 
procedimentos 

unitários 
(roda) 

  

10 Balanceamento – 
linha pesada 

38 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

11 Cambagem – linha leve 12 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

12 Cambagem – linha 
pesada 

30 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

13 Troca de óleo+filtro – 
linha leve 

70 
procedimen

tos 
unitários 

  

14 Troca de óleo+filtro – 
linha pesada 

55 
procedimen

tos 
unitários 

  

 VALOR TOTAL PARA OS SERVIÇOS  

 

 
PARÁGRAFO QUARTO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
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O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente da CONTRATADA, em até 08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento 
da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, que deverá 
ser emitida mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da 
realização dos serviços, juntamente com todas as Certidões Negativas de Débitos. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A falta de apresentação de qualquer documento impedirá o 
início do prazo para pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em 
parcela única, respeitando-se o descrito no caput desta Cláusula. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Se a empresa for optante do 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. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  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 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem 
como fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - 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. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica) e 33.90.30 (Material de Consumo). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste 
contrato, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da 
proposta de preços; 
 
b) Manter oficina localizada no município de Maceió – AL; 
 
c) Realizar os serviços de manutenção somente com técnicos componentes dos 
seus próprios quadros, exceto quando solicitado por meio de requerimento 
protocolizado e formalmente autorizada a executá-los de outro modo pela Gestão 
Contratual; 
 
d) Dispor de todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita 
realização de todos os serviços; 
 
e) Emitir o orçamento de serviços baseando-se nos tempos constantes do extrato 
do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que 
tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos 
automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme 
quantificação padrão do software; 
 
f) Apresentar num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis o orçamento dos serviços 
solicitados, indicando prazo para execução dos serviços; 
 
g) Emitir orçamento prévio de materiais e peças, onde os preços demonstrem o 
resultado da aplicação dos descontos oferecidos pela Contratada sobre os 
preços constantes do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito 
pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes 
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concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e 
outros, conforme quantificação padrão do software; 
 
h) Realizar os serviços de manutenção somente após a aprovação do devido 
orçamento pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato; 
 
i) Fornecer todo o material e/ou peças necessárias à perfeita manutenção dos 
veículos componentes da frota do TRE/AL; 
 
j) Fornecer exclusivamente peças de reposição novas com as mesmas 
especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção 
original dos fabricantes dos veículos, sendo vedado o fornecimento de peças 
usadas e/ou recondicionadas; (Parecer AGU 98/2016; Acórdão TCU 2219/2010) 
 
k) Demonstrar, sempre que solicitado pela Gestão ou Fiscalização, o atendimento 
aos requisitos dispostos na alínea “ j “desta cláusula no prazo de 02 (dois) dias 
úteis; 
 
l) Fornecer os produtos acondicionados em embalagem dos respectivos 
fabricantes, com seus logotipos e códigos, devidamente lacrados, passíveis de 
conferência pela Gestão ou Fiscalização em momento anterior a sua aplicação; 
 
m) Entregar os veículos, após os serviços, devidamente lavados e aspirados; 
 
n) Fornecer junto com a(s) Nota(s) Fiscal(ais), relatório(s) contendo o registro de 
todos os trabalhos efetuados e das peças porventura fornecidas; 
 
o) Apresentar, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, arquivo eletrônico atualizado 
até o último dia do mês anterior em formato XLS, XLSX ou ODS, contendo a 
identificação de cada veículo e a discriminação dos procedimentos de manutenção 
realizados durante a vigência do contrato, indicando-se quilometragem 
contemporânea a cada uma das intervenções e data de cada um dos 
procedimentos; 
 
p) Apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação, os documentos e/ou 
notas fiscais que comprovem a procedência das peças, acessórios e materiais 
destinados à substituição; 
 
q) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 02 (dois) dias úteis, a contar 
da solicitação, salvo ocorrência por força maior;  
 
r) Garantir por, no mínimo, 06 (seis) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o 
que ocorrer primeiro, os serviços e peças utilizados em motor, caixa de velocidade 
e diferencial; 
 
s) Garantir por, no mínimo, 03 (três) meses ou 3.000 km (três mil quilômetros), o 
que ocorrer primeiro, os demais serviços e peças; 
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t) Garantir os serviços realizados durante 90 (noventa) dias, mesmo após o 
término da vigência do contrato, na hipótese de falha técnica, desde que por culpa 
exclusiva dos seus técnicos e/ou prepostos, quando do cumprimento das 
obrigações; 
 
u) Responder integralmente pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 
por ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus funcionários, 
prepostos ou terceiros, independentemente de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 
 
v) Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, pedágios, 
taxas, etc.) desde que praticada por seus funcionários e ocorrerem quando o 
veículo estiver sob a sua responsabilidade; 
 
w) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade 
exigidas na licitação; 
 
x) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais 
ligadas ao contrato; 
 
y) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SAPEV no prazo de 2 (dois) 
dias úteis e aceitar a fiscalização dos serviços, permitindo o acesso às suas 
instalações; 
 
z) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
 
aa) Cumprir as determinações do Gestor e do Fiscal do contrato, a fim de que os 
serviços sejam regularmente prestados; 
 
bb) Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços 
objeto deste contrato; 
 
cc) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 
 
dd) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 
 
ee) Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito 
público; 
 
ff) Indicar, quando da apresentação do primeiro orçamento, o aplicativo de 
orçamentação eletrônica eleito para fins da contratação, que tenha por base os 
preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a 
exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros tecnicamente equivalentes. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços 
objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa 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). 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que 
serão designados como Gestor e Fiscal, que serão responsáveis inclusive pela 
negociação dos preços apresentados por meio do orçamento da Contratada, para 
a obtenção de preços melhores, sempre que possível; 

b) Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise da 
proposta de manutenção e documentação complementar apresentadas pela 
empresa Contratada, por meio escrito, seja impresso ou eletrônico, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis; 

 

b.1) A autorização impressa será recebida em duas vias pela 
Contratada, retornando ao Contratante uma das vias assinada e 
datada;  

b.2) A autorização por meio eletrônico será encaminhada ao 
endereço de correio pela Contratada quando da apresentação de 
sua proposta em procedimento licitatório e será considerada 
recebida imediatamente; 

 

c) Receber o veículo devolvido pela empresa contratada, lavados e aspirados, 
após a realização dos serviços; 
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d) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada 
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
pertinentes. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  

 
 A vigência do contrato do objeto deste edital será de 12 (doze) meses, 

contados da data da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por mútuo acordo entre as 
partes, mediante Termo Aditivo, comprovada a sua vantajosidade para a Administração, 
observado o limite de 60 (sessenta) meses).. 

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

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou 

na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 

em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 

obrigações assumidas; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

PARÁGRAFO QUARTO -  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 
02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO QUINTO -   O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -   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.  
 
PARÁGRAFO OITAVO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO NONO -   Se o 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 
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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. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  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. 
 
PARÁGRAFO DOZE -   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. 
 
PARÁGRAFO TREZE -   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
 A CONTRATADA deverá prestar uma das garantias previstas no art. 56, 
§1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da assinatura deste contrato, a fim de assegurar a 
execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA 
DA CONTRATADA 
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 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de  Licitações   
e às estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes 
no procedimento administrativo nº 0010231-21.2019.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, 
na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
  

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado 
pelos representantes a seguir: 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 
Pela Empresa 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

 

 

_______________________(razão social), CNPJ nº ___________, declara  que 

tomou ciência do teor dos subitens 6.3 a 6.4.1, 7.2 a 7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3 do Termo 

de Referência, abaixo transcritos: 

 

“ 6.3.Os valores sobre os quais incidirá o desconto percentual ofertado para as peças serão 

estabelecidos a partir de orçamentos produzidos no ambiente do aplicativo de 

orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços praticados 

pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, 

ORION e outros, conforme precificação padrão do software, cuja obtenção consiste em 

ônus executivo da Contratada, incluso no preço proposto. 

6.4.Os valores a serem pagos pelos serviços serão aqueles ofertados pela Contratada em 
sua proposta de preços final, aprovada em licitação, conforme modelo constante do Anexo 
I-B. 

6.4.1.As quantidades de serviços serão estabelecidas a partir de orçamentos produzidos no 

ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por 
base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo 
de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, cuja 
obtenção consiste em ônus executivo da Contratada, incluso no preço proposto. 

7.2. O serviço de manutenção veicular será pago: 

 

7.2.1.Considerando-se principalmente o orçamento de preços à vista obtido no ambiente do 

aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços 

praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, 

CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, tanto para materiais, 

como para as quantidades dos serviços, respeitando-se os valores da proposta vencedora, 

conforme detalhamento do modelo constante do Anexo I; 

 

7.2.2.Tomando-se como referencial de confirmação a pesquisa de preços descrita no 

subitem 7.5.2, adiante, nas condições ali especificadas, utilizando-se os valores deste em 

substituição aos do orçamento líquido (após aplicação dos descontos da proposta 

vencedora) obtido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela 

Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de 

veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme 

quantificação padrão do software, quando seus valores forem mais vantajosos para 

Administração, em confrontação com o resultado do procedimento descrito no subitem 

7.2.1; 
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7.2.1.1A análise da vantajosidade dos orçamentos deverá ser realizada item por item; 

 

7.5.Os serviços serão executados de acordo com os demonstrativos abaixo relacionados, 

que serão fornecidos à Contratante pela empresa Contratada, em conjunto com os 

orçamentos apresentados, por serem ferramentas essenciais à fiscalização do contrato e ao 

pagamento das Ordens de Serviços: 

 

7.5.1.Orçamento do qual constem todas as peças e serviços necessários à manutenção 

veicular, emitido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela 

Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de 

veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme 

quantificação padrão do software; 

 

7.5.1.1.A Contratante, por meio de seu Gestor, Fiscal ou outro servidor designado para 

tanto, poderá comparecer ao estabelecimento da Contratada e solicitar demonstração do 

funcionamento do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha 

por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a 

exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software 

e repetição do procedimento de orçamentação para confrontação, por amostragem, dentro 

do prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de entrega do extrato original; 

 

7.5.2. Nos orçamentos em que a mão-de-obra alcançar valores superiores a R$500,00 

(quinhentos reais), naqueles em que as peças e materiais alcançarem valores superiores a 

R$2.000,00 (dois mil reais), ou ainda, por amostragem, o Contratante realizará pesquisa de 

mercado imediatamente após o recebimento dos orçamentos, através de sua Seção de 

Instrução de Contratações - SEIC, com vistas a aferir a compatibilidade de preços com o 

mercado local; 

 

7.5.2.1.Caso o preço à vista praticado no mercado local seja inferior ao preço líquido 

apresentado no orçamento, a Contratada deverá ajustar sua proposta de modo a oferecer 

preço igual ou inferior àquele aferido pelo Contratante; 

 

7.5.2.2Para que seja obrigatória a aplicação da sistemática descrita nos subitens 7.5.2 e 
7.5.1, acima, os valores deverão ser considerados por item, ou seja, o resultado da 

multiplicação do valor unitário pela respectiva quantidade; 

 

7.5.2.3. A pesquisa de mercado a ser realizada pela SEIC terá o prazo de 03 (três) dias para 

apresentar conclusão que aponte os preços de mercado ou relate a impossibilidade de obtê-

los.” 

 

Minuta de edital de pregão (0699648)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 421



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

________(local), _____ de _________ de 2020. (data) 

 

 

______________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO V  

 Declaração de Sustentabilidade 

 

 

 

_______________________(razão social), CNPJ nº ___________, declara,  para os devidos fins, 
que se compromete com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências 
impostas pela Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI/MPOG. 
 
 
 
 
 
 
 

________(local), _____ de _________ de 2020. (data) 

 

 

______________________________ 

Representante Legal 
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2020.

 SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a contratação de serviço
de manutenção veicular.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do valor esttimado
para contratação.

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.

Foi excluído do modelo de proposta apresentado para unidade requisitante, o desconto
sobre valor dos serviços, haja vista que conforme instrução do processo (SEIC), foi
estimado o valor dos serviços e não percentual de desconto sobre eles.

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

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 06/05/2020, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/05/2020, às 19:49, 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
0699652 e o código CRC F8BD7A66.

0010231-21.2019.6.02.8000 0699652v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2020.
Reporto-me ao Despacho SLC 0699652, acerca do

qual nada temos a opor, para submeter os presentes autos à
análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2020, às 22:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0699856 e o código CRC 016DDC80.

0010231-21.2019.6.02.8000 0699856v1
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PROCESSO : 0010231-21.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

 

Parecer nº 854 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Tratam os autos de pretensão de contratação dos
serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva
em veículos automotores, com fornecimento de peças de
reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que
atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração
desteTribunal.

A contratação, segundo consta no termo de
referência ajustado (0669184), visa a assegurar a
boa condição dos veículos, a fim de transportar pessoas e
materiais, no cumprimento dos trabalhos deste Regional,
satisfazendo as expectativas de eficiência, conforto e
segurança, bem como para garantir o prolongamento da vida
útil da frota.
 
2. DO PROCEDIMENTO
 

Após algumas adequações, o Termo de Referência
foi finalizado (0669184) e devidamente aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0682439), conforme
determina a regulamentação de regência.

A SC/COMAP elaborou informação -
evento 0680834, encontrando o valor estimado para os
serviços em R$ 133.159,78 (cento e trinta e três mil cento e
cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) e para peças
e acessórios, com percentual mínimo de desconto de 13,21%
(treze vírgula vinte um por cento), em R$ 56.109,74
(cinquenta e seis mil cento e nove reais e setenta e quatro
centavos), com valor global para a contratação estimado em
R$ 189.269,52 (cento e oitenta e nove mil duzentos e sessenta
e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Aquela seção encerrou por sugerir a realização de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 
10.024/2019.

Nos eventos 0687273 e 0687278, tem-se as
reservas de crédito, a cargo da COFIN.

A SLC elaborou e juntou aos autos a minuta do
edital e anexos (0699648) reportando, por meio do evento
0699652, que a minuta foi elaborada sem conferir às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, exclusividade
na participação do certame, em virtude do valor estimado da
contratação. Ressaltou ainda que foram divulgados no edital
os preços orçados pela administração, como já foi
devidamente fundamentado em outros procedimentos
semelhantes, ancorado em  entendimento do TCU,  despeito
do o sigilo facultado pelo Decreto nº 10.024/2019 e pediu que
a SAD ratificasse as inclusões efetuadas na minuta.

Vale ressaltar, por oportuno, os Pareceres AJ-DG
Nº 231 (0656149) e ACAGE Nº 387 (0663989), ambos no
sentido da não adoção da proposta da SAPEV de obtenção de
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cotação de materiais e de mão de obra baseado
exclusivamente em consulta a um único software de
orçamentação sob escolha deste Tribunal (não um roll
alternativo), concluindo pela possibilidade de utilização dos
softwares AUDATEX, CILIA, ORION ou outros equivalentes
técnicos, com a possibilidade de confirmação de preços por
pesquisa no mercado local.

Em seguida,  vieram os autos a esta AJ-DG, para
análise, ex vi parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e
art. 11 da Resolução TRE-AL nº 15.787/17. Segundo a referida
minuta do edital, o presente certame trata de licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor
preço global. 

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos, tendo
as nuanças técnicas e financeiras sido verificadas pelas
unidades competentes, passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os serviços em foco

catalogados como serviços comuns,  tem-se que o objeto da
presente licitação pode ser adquirido 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 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.
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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 não adoção da restrição
de participação a microempresas e empresas de pequeno
porte.  
 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 

 Em face do que determina a Portaria Presidência
nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia. 
LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05, necessários à instrução
da fase interna do procedimento licitatório na modalidade pregão, no
formato eletrônico.
 

Item Questionário
Sim Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? SIM 0682439

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM
  0669184
 

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

SIM idem

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

SIM
 

idem

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do Pregão
Presencial em detrimento do Eletrônico?

N/A idem

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção de
marcas e/ou especificações?

N/A idem

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de exibição
de amostras ao longo do processo de
licitação?

N/A idem

9
O Termo de Referência contém
justificativa para o agrupamento de

 
A   
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itens?
A
esclarecer

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica?

A
esclarecer  

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?

SIM idem

12
O Termo de Referência prevê regras
claras para a apresentação de atestados
de capacidade técnica?

SIM idem

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?

 Vide item
10  

14

O Termo de Referência contém
justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados
independentes para cada capacitação
técnica a ser comprovada?

N/A idem

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou visita
técnica?

N/A idem

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 idem

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada?

N/A idem

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de serviços
mediante alocação de postos de trabalho
(mão de obra residente)?

N/A idem

19

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

N/A 0669184

20
O Termo de Referência contém justificativa
para as exigências de propriedade, posse e
ou localização de instalações, máquinas
e/ou equipamentos?

N/A idem

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 idem

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM idem

23 Existe aprovação do Termo de Referência
pela autoridade competente? SIM 0682439

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM
0680834
 

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 idem

26 Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados? SIM

0680814
0680816
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27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu ao
exame da unidade demandante, conforme o
caso?

SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na
forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da
contratação não implique em vínculo empregatício entre o obreiro
e a contratada)

28

A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado
para o item da contratação?

NÃO 0699648

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

SIM 0699652

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?

SIM 0699648

31

A minuta do edital contém previsão de cota
reservada às entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

NÃO idem

32

A minuta do edital contém disciplina para a
hipótese de desenquadramento da situação
de entidade preferencial em razão do valor
da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo administrativo estão
instruídos com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo
de fornecedores interessados em participar
da licitação?

SIM  

34

A minuta do edital contempla anexos com
orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

N/A  

35

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em legislação
especial (inclusive em Acordos e em
Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da
forma de apresentação de lances, dos
critérios de julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

SIM 0699648

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM idem

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

SIM idem

39 A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser contratado?  Fase

posterior

A minuta do edital contempla a avaliação
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40 quanto aos critérios de habilitação
econômico-financeira?

SIM  0699648

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade das
propostas?

N/A  

42
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades aplicáveis
na fase de julgamento da licitação?

SIM  0699648

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 idem

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 idem

45
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

SIM idem

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 idem

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento?

SIM idem

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 idem

49
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece,
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

N/A  

50
A minuta do contrato contém requisitos
de qualidade que viabilizem a vinculação
da remuneração com os resultados?

N/A  

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

SIM 0699648

52
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

N/A  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre margem de
preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

 N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi
verificada a possibilidade de a licitação
ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei
nº 11.488/07

N/A  
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55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto
nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

SIM  

56

Consta dos autos a análise e aprovação
da minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em curso

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?

SIM
0687273
0687278

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. DAS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS
 

Para o regular andamento do feito, faz-se
necessário trazer aos autos os elementos relativos aos itens
 2,  9 e 10 da tabela acima, faltantes, salvo melhor percepção.

 
Ademais, após a juntada dos itens acima, que

integrarão o edital,  há que se efetuar também as seguintes
alterações:
 

a) Na minuta do edital
- descrever no item 7.3.1 a composição do
preço final (serviços + peças);
- incluir no item 8.10.2 a prova de
regularidade com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do licitante, uma vez
que o certame também inclui o
fornecimento de peças,
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b) No termo de Referência
 

- atualizar a legislação indicada  nos itens
3.1 e 4.1
- incluir as justificativas exigidas nos
itens 9 e 10 da tabela de verificação no
corpo do Termo de Referência.
 
c) Na minuta do Contrato
- Na Cláusula Oitava - das obrigações da
contratada -  incluir aquelas referentes à
sustentabilidade, indicadas no item 16 do
Termo de Referência.

 

6. CONCLUSÃO
 

Em face das alterações acima apontadas, seguem os
autos à SAD, para aperfeiçoamento da instrução.

 
Atenciosamente,

 
 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 07/05/2020, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/05/2020, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0700131 e o código CRC 71C5DC95.

0010231-21.2019.6.02.8000 0700131v21
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3107 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

À SLC.
Senhora Chefe,
Em atenção à diligência solicitada pela Assessoria Jurídica

(0700131) quanto à pretensão desse Órgão em realizar o certame (para
manutenção de veículos e fornecimento de peças) em único item, esta
Secretaria apresenta as justificativas que entende pertinentes quanto à
adoção nesse formato.

O agrupamento de um único item (manutenção de veículos e
fornecimento de peças) ao nossso ver, sustensa-se em em 3 (três) premissas: 

I) objetividade/facilidade/simplicidade  do gerenciamento
(orçamentário e operacional) pela unidade responsável; 

II) identificação (diagnóstico) do conserto (manutenção) por uma
única empresa; e,

III) responsabilidade  pela execução dos serviços e pelo
emprego/alocação das peças  que serão utilizadas em face dos serviços
a serem executados.

Sendo assim, a realização do certame, concentrado em único
item, justifica-se:  (a) pela facilidade no diagnóstico das necessidades de
manutenção, evitando duas ou mais visitas para avaliações técnicas, que ainda
estão sujeitas a conflitos; (b) pela facilidade na fiscalização da execução dos
serviços, que serão realizados em somente uma localidade, permitindo ao
fiscal um acompanhamento mais próximo; (c) pela facilidade na execução dos
serviços, tornando completamente desnecessários deslocamentos entre
diversas oficinas, para realização de serviços de naturezas distintas, evitando
ocasionais despesas com acionamento de guinchos para esses deslocamentos;
(d) pelo afastamento de dúvidas quanto ao eventual acionamento de garantias
por ressurgimento de defeitos que envolvam mais de uma espécie de
manutenção; (e) pela economicidade atingível através da economia de escala,
por tornar a contratação mais interessante aos prestadores de serviço; (f) pela
diminuição da margem de erro na estimativa de necessidade de manutenção
dos veículos, pois que compartilhada por vários veículos, em todas as linhas de
prestação de serviços, reduzindo o comprometimento orçamentário com
reservas que não se pode precisar se serão aplicadas; (g) pela uniformização
da qualidade do serviço, desde que controlada junto a um único prestador.

Por fim, eventuais defeitos pelos serviços ou alocação de peças
(errôneas e/ou defeituosas) serão de responsabilidade única e exclusivamente
da empresa contratada, não havendo imputação de fatos a terceiros, uma vez
que todos os serviços e/ou peças foram realizados/empregadas por
ela (empresa contratada), sem prejuízo do acompanhamento da fiscalização do
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contrato, cuja concentração otimiza por demais a atividade a ser
desempenhada pelo servidor designado (tempo, modo e lugar).

Posto isto, encaminho os autos a essa Seção para, nos termos do
Parcer da AJ-DG (0700131), proceder o ajuste da minuta do edital (incluindo a
atualização da legislação constante do TR anexo), conforme solicitado, fazendo
constar estas justificativas no Anexo I (Do Termo de Referência) daquela
minuta (icluir item 2.2 na Justificativa).

Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/05/2020, às 11:37, 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
0700809 e o código CRC 682748D9.

0010231-21.2019.6.02.8000 0700809v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
À SAD,
 
solicitando as justificativas relativas à exigência do

atestado de capacidade técnica para atendimento do solicitado
no Parecer 0700131.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/05/2020, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702325 e o código CRC A603F5EC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
 
À SAPEV para apresentar a justificativa relativa à

exigência do atestado de capacidade técnica, como
recomendado pela AJ-DG, no Parecer nº 854/2020 (0700131).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/05/2020, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702788 e o código CRC 2BAB2120.
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Termo de Referência

1. DO OBJETO

1.1.  Contratação  de  serviços  continuados  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  em  veículos
automotores,  por  demanda,  com  fornecimento  de  peças  de  reposição  e  acessórios  originais,
genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas neste Termo de Referência.

1.2. Do detalhamento do objeto:

        Serviços/Peças Especificação

Manutenção Veicular 
Serviço de manutenção de veículos (mão de obra) 

Fornecimento  de  peças,  acessórios,  componentes  e/ou  materiais
necessários à manutenção e conservação de veículos.

1.3. A licitação em único item justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do
objeto,  uma  vez  que  vários  prestadores  de  serviços  poderão  implicar  em  descontinuidade  da
padronização,  bem como em dificuldades  gerenciais  e,  até  mesmo,  aumento dos  custos,  pois  a
contratação  tem  a  finalidade  de  formar  um  todo  unitário.  Some-se  a  isso  a  possibilidade  de
estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos
serviços, o que fica sobremaneira dificultado quando se tratam de diversos prestadores.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação de empresa especializada para os serviços acima citados é essencial para que os
veículos pertencentes à frota do TRE/AL estejam sempre em condições de realizar o transporte de
pessoas  e  materiais  necessários  ao  cumprimento  dos  trabalhos  deste  Regional,  satisfazendo  as
expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem como para garantir o prolongamento da vida
útil da frota.

2.2. A realização do certame, concentrado em único item, justifica-se:

2.2.1. Pela facilidade no diagnóstico das necessidades de manutenção, evitando duas ou mais visitas
para avaliações técnicas, que ainda estão sujeitas a conflitos;
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2.2.2. Pela facilidade na fiscalização da execução dos serviços, que serão realizados em somente
uma localidade, permitindo ao fiscal um acompanhamento mais próximo;

2.2.3.  Pela  facilidade  na  execução  dos  serviços,  tornando  completamente  desnecessários
deslocamentos entre diversas oficinas, para realização de serviços de naturezas distintas, evitando
ocasionais despesas com acionamento de guinchos para esses deslocamentos;

2.2.4. Pelo afastamento de dúvidas quanto ao eventual acionamento de garantias por ressurgimento
de defeitos que envolvam mais de uma espécie de manutenção;

2.2.5. Pela economicidade atingível através da economia de escala, por tornar a contratação mais
interessante aos prestadores de serviço;

2.2.6.  Pela  diminuição  da  margem  de  erro  na  estimativa  de  necessidade  de  manutenção  dos
veículos, pois que compartilhada por vários veículos, em todas as linhas de prestação de serviços,
reduzindo  o  comprometimento  orçamentário  com  reservas  que  não  se  pode  precisar  se  serão
aplicadas;

2.2.7. Pela uniformização da qualidade do serviço, desde que controlada junto a um único prestador.

2.3. A exigência de atestado de capacidade técnica justifica-se pela seleção de licitantes que tenham
condições de executar o objeto proposto, considerando-se a demonstração de experiências bem-
sucedidas,  cautela  adicional  para  a  contratação,  com  o  objetivo  de  minorar  os  riscos  de
inadimplemento contratual.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.  Os serviços  a  serem contratados enquadram-se nos  pressupostos  do Decreto  nº9.507/2018,
constituindo-se em atividades acessórias e, dadas as suas características, usualmente encontradas no
mercado e de fácil especificação, inserem-se no conceito de bens e serviços comuns, para fins do
disposto na Lei nº10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

3.2. O objeto da contratação caracteriza-se como serviço essencial e continuado, enquadrando-se na
exceção do art.57, II, da Lei nº 8.666/93, sendo imprescindível seu constante acionamento para a
conservação dos veículos,  minimizando a utilização do uso de frota terceirizada substituta e os
gastos excedentes relacionados.

3.3. O Colendo Tribunal de Contas da União exemplifica como serviço continuado a manutenção de
veículos, conforme jurisprudência abaixo:
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Serviços  de  natureza contínua são serviços  auxiliares  e  necessários  a
Administração no desempenho das respectivas atribuições. São aqueles
que, se interrompidos, podem comprometer a continuidade de atividades
essenciais e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício
financeiro. O que é continuo para determinado órgão ou entidade pode
não ser  para  outros.  São exemplos  de serviços  de natureza contínua:
vigilância, limpeza e conservação, manutenção elétrica, manutenção de
elevadores,  manutenção de veículos  etc.  Em processo próprio,  deve a
Administração  definir  e justificar  quais  outros  serviços  contínuos
necessita para desenvolver as atividades que lhe são peculiares. (TCU.
Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU/Tribunal de
Contas  da  União.  4.  ed.  rev.,  atual.  e  ampl.  Brasília:  TCU,
SecretariaGeral da Presidência; Senado Federal, Secretaria Especial de
Editoração e Publicações, 2010, p. 772)

3.4.  A manutenção  preventiva  e  corretiva  de  veículos  é  um  serviço  essencial  para  manter  a
integridade  dos  veículos  oficiais  deste  Regional,  razão  pela  qual  tal  serviço  não  pode  sofrer
descontinuidade, sob pena de paralisação de funções de permanente interesse público. Portanto,
resulta a possibilidade jurídica de se aplicar o disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a
Administração demonstre a vantagem econômica da prorrogação.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 A contratação de pessoa jurídica para execução das atividades objeto do presente Termo de
Referência encontra amparo legal na Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto n.º5.450, de 31
de  maio  de  2005;  Lei  Complementar  n.º123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  aplicando-se
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações correlatas.

5. DA FROTA DE VEÍCULOS

5.1.  Compõem a frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas os seguintes veículos:
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Marca Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha

Volkswagen

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2274 Leve

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2544 Leve

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2564 Leve

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2972 Leve

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2982 Leve

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2992 Leve

Micro-ônibus Eurobus 2014/2014 Diesel-S10 OXN 8228 Pesada

Mitsubishi

Lancer 2.0 CVT 2015/2016 Gasolina QLD 3531 Leve

L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016 Diesel-S10 QLD 0340 Pesada

L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016 Diesel-S10 QLD 1770 Pesada

L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016 Diesel-S10 QLD 0350 Pesada

L 200 Triton 2013/2014 Diesel-S10 ORI 3539 Pesada

General
Motors 

Cruze LT 1.8 2013/2013 Flex ORI 7195 Leve

Caminhão Cargo 1319 2015/2016 Diesel QLB 3471 Pesada
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Marca Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha

Ford
Van transit furgão 2.2 2013/2013 Diesel ORK 7700 Pesada

Citroen

Jumper M33M 2.3 S 2010/2011 Diesel NME 3489 Pesada

C4 Lounge Shine 2018/2019 Flex QLD 2332 Leve

Fiat
Fiorino 1.4 2015/2016 Flex QLD 0960 Leve

Iveco
Caminhão Daily 55C17 2012/2013 Diesel-S10 ORE 7431 Pesada

Agrale
Caminhão A 10.000 2013/2013 Diesel-S10 OHC 1923 Pesada

Honda

Motocicleta CG 125
Cargo

2006/2006 Gasolina MVH 4144 Leve

Motocicleta CG 125
Cargo

2011/2011 Gasolina NMN 8137 Leve

Motocicleta CG 125
Cargo

2006/2006 Gasolina MVH 4074 Leve

Yamaha
YBR 125 2009/2009 Gasolina NLC 8218 Leve

Renault
Master L3H2 2018/2019 Diesel-S10 QLF 0022 Pesada

5.2 O quantitativo/marca/modelo dos veículos poderá sofrer alteração mediante a elaboração de
termo aditivo para essa finalidade.

6. DA ESTIMATIVA ANUAL – PEÇA / MATERIAL, MÃO DE OBRA / SERVIÇO

6.1. O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base na necessidade de
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serviços  de  manutenção  de  veículos  incluindo  mão  de  obra  e  peças,  materiais  e  acessórios,
considerando-se os preços da última contratação, majorados em 8% (oito por cento).

6.2. O detalhamento da estimativa de quantidades de serviços e peças encontra-se no Anexo I.

6.3.  Os  valores  sobre  os  quais  incidirá  o  desconto  percentual  ofertado  para  as  peças  serão
estabelecidos  a  partir  de  orçamentos  produzidos  no  ambiente  do  aplicativo  de  orçamentação
eletrônica  eleito  pela  Contratada  que  tenha  por  base  os  preços  praticados  pelas  redes
concessionárias  de  veículos  automotores,  a  exemplo  de  AUDATEX,  CILIA,  ORION e  outros,
conforme  precificação  padrão  do  software,  cuja  obtenção  consiste  em  ônus  executivo  da
Contratada, incluso no preço proposto.

6.4.  Os  valores  a  serem pagos  pelos  serviços  serão  aqueles  ofertados  pela  Contratada  em sua
proposta de preços final, aprovada em licitação, conforme modelo constante do Anexo I, com a
incidência do desconto sobre o valor unitário estimado pela Administração.

6.4.1.  As  quantidades  de  serviços  serão  estabelecidas  a  partir  de  orçamentos  produzidos  no
ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os
preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX,
CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do  software,  cuja obtenção consiste em
ônus executivo da Contratada, incluso no preço proposto.

7. DA EXECUÇÃO  E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS

7.1.  Os  serviços  compreendem  a  manutenção  da  Frota  de  Veículos  Oficiais,  com  serviços  e
fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais, abrangendo todas as áreas e
especialidades  automotivas  afetas  à  integridade  dos  veículos  e  relativos  à  manutenção,  análise,
avaliação e  diagnóstico,  desmontagem,  montagem,  retificação,  reparação,  correção,  restauração,
reposição, troca e remendo em pneus e câmaras de ar furados ou danificados.

7.2. O serviço de manutenção veicular será pago:

7.2.1.  Considerando-se  principalmente  o  orçamento  de  preços  à  vista  obtido  no  ambiente  do
aplicativo  de  orçamentação  eletrônica  eleito  pela  Contratada  que  tenha  por  base  os  preços
praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA,
ORION e outros, conforme quantificação padrão do  software, tanto para materiais, como para as
quantidades dos serviços, respeitando-se os valores da proposta vencedora, conforme detalhamento
do modelo constante do Anexo I;

7.2.2. Tomando-se como referencial de confirmação a pesquisa de preços descrita no subitem 7.5.2,
adiante,  nas  condições  ali  especificadas,  utilizando-se  os  valores  deste  em substituição  aos  do
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orçamento  líquido  (após  aplicação  dos  descontos  da  proposta  vencedora)  obtido  a  partir  do
ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os
preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX,
CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, quando seus valores forem
mais vantajosos para Administração, em confrontação com o resultado do procedimento descrito no
subitem 7.2.1;

7.2.2.1. A análise da vantajosidade dos orçamentos deverá ser realizada item por item;

7.3. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de:

a) emprego de mão de obra pela empresa contratada para execução de reparos, conservação e
recuperação de veículos;

b) fornecimento e aplicação de peças, materiais e acessórios de reposição que atendam às
mesmas  especificações  técnicas  e  padrões  de  qualidade  das  peças  de  produção
original/genuína  da  fabricante/montadora,  nos  termos  da  ABNT  NBR  15296,  a  serem
utilizados na execução dos serviços objeto da licitação.

7.4. A manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos fabricantes e
de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da Contratante, bem
como  quando  houver  a  necessidade  decorrente  de  imprevistos,  tais  como:  panes  mecânicas  e
elétricas, casos fortuitos ou motivos de força maior.

7.5. Os serviços serão executados de acordo com os demonstrativos abaixo relacionados, que serão
fornecidos à Contratante pela empresa Contratada, em conjunto com os orçamentos apresentados,
por serem ferramentas essenciais à fiscalização do contrato e ao pagamento das Ordens de Serviços:

7.5.1.  Orçamento  do  qual  constem  todas  as  peças  e  serviços  necessários  à  manutenção
veicular, emitido  a partir do  ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela
Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos
automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação
padrão do software;

7.5.1.1. A Contratante, por meio de seu Gestor, Fiscal ou outro servidor designado para
tanto, poderá comparecer ao estabelecimento da Contratada e solicitar demonstração do
funcionamento  do  aplicativo  de  orçamentação  eletrônica  eleito  pela  Contratada  que
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tenha  por  base  os  preços  praticados  pelas  redes  concessionárias  de  veículos
automotores,  a  exemplo  de  AUDATEX,  CILIA,  ORION  e  outros,  conforme
quantificação padrão do  software e repetição do procedimento de orçamentação para
confrontação, por amostragem, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de
entrega do extrato original;

7.5.2.  Nos  orçamentos  em  que  a  mão-de-obra  alcançar  valores  superiores  a  R$500,00
(quinhentos reais), naqueles em que as peças e materiais  alcançarem valores superiores a
R$2.000,00 (dois mil reais), ou ainda, por amostragem, o Contratante realizará pesquisa de
mercado  imediatamente  após  o  recebimento  dos  orçamentos,  através  de  sua  Seção  de
Instrução de Contratações - SEIC, com vistas a aferir a compatibilidade de preços com o
mercado local;

7.5.2.1. Caso o preço à vista praticado no mercado local seja inferior ao preço líquido
apresentado no orçamento, a Contratada deverá ajustar sua proposta de modo a oferecer
preço igual ou inferior àquele aferido pelo Contratante;

7.5.2.2. Para que seja obrigatória a aplicação da sistemática descrita nos subitens 7.5.2 e
7.5.2.1, acima, os valores deverão ser considerados por item, ou seja, o resultado da
multiplicação do valor unitário pela respectiva quantidade;

7.5.2.3. A pesquisa de mercado a ser realizada pela SEIC terá o prazo de 03 (três) dias
para apresentar conclusão que aponte os preços de mercado ou relate a impossibilidade
de obtê-los.

7.6. A empresa contratada deverá atender prontamente a todos os chamados que receber do Gestor
ou do Fiscal do Contrato em no máximo 4 (quatro) horas, contadas do registro da solicitação dos
serviços, quando da ocorrência de panes em componentes dos veículos/motores.

7.7. A empresa contratada deverá apresentar o orçamento para a execução dos serviços no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis após a entrada do veículo no seu estabelecimento ou da solicitação do
serviço pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato.

7.8. Nenhum serviço será realizado antes da autorização do Gestor ou do Fiscal do Contrato.

7.9. A empresa Licitante deverá fornecer números de telefone fixos e celulares, bem como endereço
eletrônico para comunicação com os responsáveis pelas equipes de manutenção veicular, que devem
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ser funcionais nos horários descritos no subitem 7.10, pelo menos.

7.10.  Os  serviços  deverão  ser  prestados  de  forma  ininterrupta  no  período  de  08h00min  as
18h00min, nos dias úteis, e de 08h00min as 12h00min, aos sábados.

7.10.1. Verifica-se a necessidade da prestação dos serviços aos sábados, de 08h00min as
12h00min, haja vista que há prestação de serviço no Setor de Transporte aos sábados de
forma eventual, caso contrário, prejudicaria a prestação do serviço do TRE-AL.

7.11. As revisões de caráter preventivo deverão obedecer aos cronogramas de manutenção definidos
pelos  fabricantes  nos  Manuais  de  Proprietário,  analisado  o  interesse  da  Administração  em sua
execução.

7.12. Das especificações do fornecimento de peças e acessórios:

7.12.1. A empresa contratada deverá providenciar, quando houver necessidade de substituições de
acessórios, componentes, partes e peças de reposição, orçamento obtido por meio do aplicativo de
orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes
concessionárias  de  veículos  automotores,  a  exemplo  de  AUDATEX,  CILIA,  ORION e  outros,
conforme quantificação padrão do  software, tanto para materiais, como para as quantidades dos
serviços,  respeitando-se  os  valores  da  proposta  vencedora,  conforme  detalhamento  do  modelo
constante do Anexo I.

7.12.2.  As  peças  e  acessórios  deverão  ser  novos  e  de  primeiro  uso,  com  garantia  de
fábrica/montadora.

7.12.3. As peças e acessórios substituídos deverão ser entregues à Contratante, no ato da entrega do
veículo devidamente consertado e disponibilizados para descarte ecologicamente responsável pela
Contratada após conferência realizada pelo Gestor ou Fiscal, no prazo de 2 (dois) dias úteis.

7.12.4. A empresa contratada deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças e acessórios
adquiridos e serviços subcontratados, fornecendo toda e qualquer informação ao Gestor ou ao Fiscal
do Contrato para acompanhamento da execução contratual no prazo de 2 (dois) dias úteis.

7.12.5. Todas as peças, acessórios e materiais fabricados no Brasil  ou no estrangeiro,  de venda
regular no Brasil, também serão fornecidos com o percentual de desconto ofertado na Proposta de
Preço do licitante.
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7.12.6. No caso de fornecimento de peças, acessórios e materiais importados de venda não regular
no  Brasil,  serão  fornecidos  pelo  preço  de  tabela,  no  mercado  nacional,  dos  fabricantes  ou
revendedores  autorizados  dos  veículos.  A empresa  Contratada  deverá  apresentar,  junto  com  o
orçamento, a indicação do nome do fornecedor e respectivos telefone, endereço de sítio eletrônico e
correio eletrônico, bem como a demontração do atendimento às exigências do subitem 7.3, “b”.

7.13. Das especificações do fornecimento e instalação de pneus: 

7.13.1.  A empresa contratada deverá efetuar  a  substituição de pneus,  conforme os  preceitos  da
Resolução nº 558/80, de 15 de abril de 1980 (CONTRAN) ou sempre que um defeito de força maior
exija sua substituição, desde que avaliado e autorizado pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato.

7.13.2. Os pneus deverão ser novos, não reformados ou recauchutados ou remoldados, de acordo
com as normas da ABNT/NBR, com selo do INMETRO e todas as características técnicas iguais ou
superiores à recomendação do fabricante.

7.14. Das especificações dos serviços de geometria: 

7.14.1.  A empresa contratada  deverá  efetuar  o  ajuste  da  suspensão e  cambagem de  forma que
garanta a segurança e a estabilidade do veículo.

7.14.2.  A empresa  contratada  deverá  fornecer  à  Contratante,  após  a  execução  dos  serviços  de
geometria nos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os procedimentos
propostos para a solução de outros problemas porventura detectados.

7.15. Das especificações dos serviços de balanceamento de rodas: 

7.15.1. A empresa contratada deverá executar o cálculo de desbalanceamento externo e interno das
rodas, estático e dinâmico, fazendo os ajustes necessários, a fim de deixá-las com o balanceamento
correto.

7.15.2.  A empresa  contratada  deverá  fornecer  à  Contratante,  após  a  execução  dos  serviços  de
balanceamento de rodas dos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os
procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura detectados.

7.16. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de transmissão: 
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7.16.1. Os serviços de revisão do sistema de transmissão consistem em lubrificação de diferencial,
caixa de câmbio, folgas, balanceamento de eixo se houver, juntas homocinéticas, trizetas e suas
respectivas coifas, pontos de eixos e outros.

7.17. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de direção:

7.17.1. Os serviços de revisão do sistema de direção consistem em aperto dos parafusos, regulagem
e conferência de terminais, lubrificação (graxa e óleo), barra de direção, bomba de direção, folgas,
correia da bomba, caixa de direção e outros.

7.18. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de freios:

7.18.1. Os serviços de revisão do sistema de freios consistem em regulagem de freio, verificação do
desgaste das pastilhas, lonas, discos, tambores, nível de fluido e substituição, verificação de servo-
freio,  cuícas  de  freio,  cilindros  mestres  e  auxiliares,  freio  de  estacionamento  (cabos,  pedais,
alavancas), válvulas (pneumáticas), aro dos pneus e outros.

7.19. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de arrefecimento: 

7.19.1.  Os  serviços  de  revisão  do  sistema  de  arrefecimento  consistem em exame  do  radiador,
verificação do nível de água, mangueiras, fluído de radiador e outros.

7.20. Das especificações dos serviços de revisão de motor: 

7.20.1. Os serviços de revisão de motor: consistem em verificação das correias, óleo, filtro de óleo e
de combustível, juntas e demais componentes, substituindo peças necessárias e outros.

7.21. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de suspensão: 

7.21.1.  Os  serviços  de  revisão  do  sistema  de  suspensão:  consistem em verificação  das  molas,
amortecedores,  batentes,  coifas,  bandejas  superiores  e  inferiores,  buchas,  pivôs,  barra
estabilizadora, rolamentos internos e externos e outros.

7.22. Das especificações dos serviços de borracharia: 

7.22.1. O serviço de borracharia deverá ocorrer sempre que necessário, visto não se poder prever a
necessidade de sua ocorrência. E será caracterizado pelo serviço de montagem e desmontagem de
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pneus, bem como pelo conserto, troca de pneus e câmara de ar, furados ou que tenham sofrido
qualquer avaria.

7.22.2.  A empresa  contratada  deverá  montar  e  desmontar  os  pneus  dos  veículos  da  frota  da
Contratante utilizando-se de equipamento hidráulico que evite o atrito do mesmo com o aro das
rodas.

7.22.3.  A  entrega  do  veículo  deverá  ocorrer  em  até  02  (duas)  horas,  contada  a  partir  da
disponibilização da Ordem de Serviço por parte da Contratante. Casos excepcionais serão avaliados
pela fiscalização do contrato.

7.23. Das especificações dos serviços de lanternagem, funilaria e pintura: 

7.23.1.  deverão ser  realizados sempre que for demandando,  mediante orçamento aprovado pela
fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da Contratante.

7.23.2. Consiste nos serviços de desamassamento, recuperação e quando irrecuperável substituição
das partes danificadas da lataria e pintura; serviços de solda em geral; reforma ou recuperação de
assentos,  forros  do  teto  e  laterais,  com  aplicação  de  material  de  mesmo  padrão  e  qualidade,
mantendo a originalidade do fabricante do veículo.

7.24. Serviços de revisão do sistema elétrico e eletrônico: consiste na verificação, conserto e/ou
substituição quando necessário, de componentes que integram esse sistema, incluindo acessórios de
sinalização e outros.

7.25.  Serviço de substituição dos vidros:  deverá ocorrer  a  substituição dos  vidros  e  espelhos
sempre  que  necessário,  visto  não  se  poder  prever  a  necessidade  de  sua  ocorrência.  Mediante
orçamento aprovado pela fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da
Contratante.

8 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de Referência,
com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços;
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8.2. Manter oficina localizada no município de Maceió – AL;

8.3.  Realizar  os  serviços  de manutenção somente com técnicos componentes dos  seus  próprios
quadros,  exceto  quando  solicitado  por  meio  de  requerimento  protocolizado  e  formalmente
autorizada a executá-los de outro modo pela Gestão Contratual;

8.4. Dispor de todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita realização de todos os
serviços;

8.5. Emitir o orçamento de serviços baseando-se nos tempos constantes do extrato do ambiente do
aplicativo  de  orçamentação  eletrônica  eleito  pela  Contratada  que  tenha  por  base  os  preços
praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA,
ORION e outros, conforme quantificação padrão do software;

8.6. Apresentar num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis o orçamento dos serviços solicitados,
indicando prazo para execução dos serviços;

8.7. Emitir  orçamento  prévio de  materiais  e  peças,  onde os  preços  demonstrem o resultado da
aplicação dos  descontos  oferecidos  pela  Contratada sobre os  preços  constantes  do  ambiente do
aplicativo  de  orçamentação  eletrônica  eleito  pela  Contratada  que  tenha  por  base  os  preços
praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA,
ORION e outros, conforme quantificação padrão do software;

8.8. Realizar  os  serviços  de  manutenção somente  após  a  aprovação do devido orçamento  pelo
Gestor ou pelo Fiscal do Contrato;

8.9. Fornecer  todo  o  material  e/ou  peças  necessárias  à  perfeita  manutenção  dos  veículos
componentes da frota do TRE/AL;

8.10. Fornecer exclusivamente peças de reposição novas com as mesmas especificações técnicas e
características de qualidade das peças de produção original  dos fabricantes dos veículos,  sendo
vedado o fornecimento de peças usadas e/ou recondicionadas; (Parecer AGU 98/2016; Acórdão
TCU 2219/2010)

8.10.1.  Demonstrar,  sempre  que  solicitado  pela  Gestão  ou  Fiscalização,  o  atendimento  aos
requisitos dispostos no subitem 8.10 no prazo de 02 (dois) dias úteis;

13

Termo de Referência ajustado em 15-05-2020 (0704641)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 451



    

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

8.11. Fornecer os produtos acondicionados em embalagem dos respectivos fabricantes, com seus
logotipos e códigos, devidamente lacrados, passíveis de conferência pela Gestão ou Fiscalização em
momento anterior a sua aplicação;

8.12. Entregar os veículos, após os serviços, devidamente lavados e aspirados;

8.13. Fornecer  junto  com a(s)  Nota(s)  Fiscal(ais),  relatório(s)  contendo  o  registro  de  todos  os
trabalhos efetuados e das peças porventura fornecidas;

8.14. Apresentar, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, arquivo eletrônico atualizado até o último
dia do mês anterior em formato XLS, XLSX ou ODS, contendo a identificação de cada veículo e a
discriminação  dos  procedimentos  de  manutenção  realizados  durante  a  vigência  do  contrato,
indicando-se quilometragem contemporânea a cada uma das intervenções e data de cada um dos
procedimentos;

8.15. Apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação, os documentos e/ou notas fiscais que
comprovem a procedência das peças, acessórios e materiais destinados à substituição;

8.16.  Zelar  pela  perfeita  execução  dos  serviços  contratados,  devendo  as  falhas  que  porventura
venham  a  ocorrer  serem  sanadas  em  até  02  (dois)  dias  úteis,  a  contar  da  solicitação,  salvo
ocorrência por força maior;

8.17. Garantir por, no mínimo, 06 (seis) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer
primeiro, os serviços e peças utilizados em motor, caixa de velocidade e diferencial;

8.18. Garantir por, no mínimo, 03 (três) meses ou 3.000 km (três mil quilômetros), o que ocorrer
primeiro, os demais serviços e peças;

8.19. Garantir os serviços realizados durante 90 (noventa) dias, mesmo após o término da vigência
do contrato, na hipótese de falha técnica, desde que por culpa exclusiva dos seus técnicos e/ou
prepostos, quando do cumprimento das obrigações;

8.20.  Responder  integralmente  pelos  danos causados à  Administração ou a  terceiros,  por  ação,
omissão,  negligência,  imprudência  ou  imperícia  dos  seus  funcionários,  prepostos  ou  terceiros,
independentemente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL;
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8.21. Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, pedágios, taxas, etc.) desde
que  praticada  por  seus  funcionários  e  ocorrerem  quando  o  veículo  estiver  sob  a  sua
responsabilidade;

8.22.  Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  idoneidade  exigidas  na
licitação;

8.23. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas ao contrato;

8.24. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SAPEV no prazo de 2 (dois) dias úteis e
aceitar a fiscalização dos serviços, permitindo o acesso às suas instalações;

8.25. Comunicar ao gestor do contrato,  por escrito,  qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;

8.26. Cumprir as determinações do Gestor e do Fiscal do contrato, a fim de que os serviços sejam
regularmente prestados;

8.27. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência;

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

8.29. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram, nos
termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93;

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

8.31.  Indicar,  quando  da  apresentação  do  primeiro  orçamento,  o  aplicativo  de  orçamentação
eletrônica  eleito  para  fins  da  contratação,  que  tenha  por  base  os  preços  praticados  pelas  redes
concessionárias  de  veículos  automotores,  a  exemplo  de  AUDATEX,  CILIA,  ORION  e  outros
tecnicamente equivalentes.

8.32. Apresentar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato firmado,
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após sua assinatura.
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9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que serão designados
como Gestor e Fiscal, que serão responsáveis inclusive pela negociação dos preços apresentados por
meio do orçamento da Contratada, para a obtenção de preços melhores, sempre que possível;

9.2. Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise da proposta de
manutenção  e  documentação  complementar  apresentadas  pela empresa Contratada, por  meio
escrito, seja impresso ou eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

9.2.1. A autorização impressa será recebida em duas vias pela Contratada, retornando ao
Contratante uma das vias assinada e datada;

9.2.2.  A autorização  por  meio  eletrônico  será  encaminhada  ao  endereço  de  correio
informado pela Contratada quando da apresentação de sua proposta em procedimento
licitatório e será considerada recebida imediatamente;

9.3. Receber o veículo devolvido pela empresa contratada, lavados e aspirados, após a realização
dos serviços;

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

10. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

10.1. A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem como fiscalizada e
atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas;

10.2. 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.

11.  DO ORÇAMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APLICAÇÃO
E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

11.1. Os serviços executados, bem como a aplicação e/ou fornecimento de peças e acessórios de
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reposição, quando solicitados, ficarão sujeitos, obrigatoriamente, à:

11.1.1. apresentação de orçamento prévio para análise e aprovação do CONTRATANTE e
deverá conter a(s) descrição(ões) e preço(s) do(s) serviço(s) a ser (em) realizado(s) e prazo de
execução do(s) mesmo(s) contado da data de entrada do veículo na oficina;

11.1.2.  a(s)  especificação(ões)  e  preço(s)  da(s)  peça(s),  material(is)  e/ou  acessório(s)  de
reposição,  constando  código(s)  de  identificação,  nome(s),   referência(s),  modelo(s),
capacidade(s) etc;

11.2.  Na  solicitação  de  orçamento  prévio  pelo  CONTRATANTE,  a  CONTRATADA  deverá
apresentar o mesmo no prazo de 02 (dois) dias úteis.

11.3. O CONTRATANTE poderá recusar o orçamento prévio e solicitar à CONTRATADA a sua
revisão, e que a execução dos serviços se dê com o que for aprovado.

11.4. Será facultado ao CONTRATANTE, conferir os preços propostos no orçamento prévio, por
meio de pesquisa de mercado nos termos dos subitens 7.5.2 e seguintes e será obrigatório para o
Gestor  e  para  o  Fiscal  do  Contrato  realizar  negociação de  preços  antes  da  aprovação de  cada
orçamento.

11.5.  As  peças  e/ou  acessórios  substituídos  pela  CONTRATADA,  deverão  ser  entregues  ao
CONTRATANTE, no ato do recebimento do veículo devidamente consertado e serão recolhidos
pela CONTRATADA para a destinação adequada no segundo dia útil subsequente, após verificação
da Gestão e/ou Fiscalização contratual;

11.5.1. O endereço para entrega dos veículos e posterior recolhimento das peças e/ou acessórios
substituídos será o do Edifício-Sede do CONTRATANTE, situado na Avenida Aristeu de Andrade,
377, Farol, Maceió, Alagoas.

12. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

12.1. Será vencedora a Licitante que, atendendo às condições e especificações deste edital, oferecer
o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme modelo constante do Anexo I, identificado na Tabela 3 do
Anexo I.
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12.2. Independentemente do critério de julgamento, os valores contratuais serão: (i) para serviços, o
valor constante da última linha da Tabela 1 do Anexo 1, “Valor total proposto para os serviços, após
desconto”; (ii) para peças, o “valor estimado”, ou seja, anterior ao desconto percentual ofertado,
constante da Tabela 2 do Anexo I.

12.3. A Licitante deverá firmar termo de ciência dos subitens 6.3 a 6.4.1, 7.2 a 7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3
deste Termo de Referência e encaminhá-lo junto a sua proposta final, apresentada em procedimento
licitatório;

12.3.1. Deverá constar do termo de ciência a transcrição literal dos subitens 6.3 a 6.4.1, 7.2 a
7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3 deste Termo de Referência, com vistas a conferir o necessário destaque
àquela sistemática.

12.4. A Licitante deverá apresentar  autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para
desempenho de suas atividades, em respeito à legislação vigente, conforme teor das discussões nos
autos  do PA SEI 0007737-91.2016.6.02.8000, com ênfase no Parecer  n.º150 (evento 0212708),
aplicável ao serviço atual.

12.5. A Licitante deverá comprovar, por meio de Atestado de Capacidade Técnica, a execução de
serviços semelhantes ao objeto licitado, com número de veículos manutenidos igual ou superior a
12 (doze), quantidade equivalente a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do número de
veículos a serem atendidos no âmbito da contratação pretendida.

12.6. A Licitante deverá comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado para a contratação no edital licitatório.

13. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1.  A CONTRATADA deverá  recolher  os  veículos  para  conserto  à  sua  oficina  quando  do
recebimento  da  Ordem de  Serviço  do  CONTRATANTE  (via  e-mail ou  documento  impresso),
devendo iniciar imediatamente os serviços que se fizerem necessários, observando na sua execução
o orçamento aprovado pelo CONTRATANTE.

13.2. A entrega dos referidos veículos devidamente consertados, lavados e em condições de uso
deverá ocorrer até o primeiro dia útil subsequente à conclusão dos serviços.
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14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, em até
08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo
Fiscal  do  Contrato,  que  deverá  ser  emitida  mensalmente,  até  o  5º  (quinto)  dia  útil  do  mês
subsequente  ao  da  realização  dos  serviços,  juntamente  com  todas  as  Certidões  Negativas  de
Débitos;

14.1.1. A falta de apresentação de qualquer documento impedirá o início do prazo para pagamento.

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

14.3. O pagamento  descrito  neste  item deverá  ser  efetuado em parcela  única,  respeitando-se o
descrito no item 14.1.

14.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

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

14.6. Se a empresa for optante do 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.

15. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

15.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas,
sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

15.1.1. 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;

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

15.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão  de  recusa  em  assiná-lo  ou  de  inexecução  total  ou  parcial  das  obrigações
assumidas;

15.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

15.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o caso,
para  imposição  da  penalidade  pertinente,  o  atraso  superior  a  02  (dois)  dias  do  início  do
cumprimento das obrigações contratuais;

15.3. A Administração,  para  aplicação  das  sanções,  analisará  as  circunstâncias  do  caso  e  as
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

15.4. As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão,  sucessivamente,  ou  descontadas  dos  valores
eventualmente devidos à CONTRATADA, ou da garantia apresentada conforme subitem 8.32, ou
cobradas judicialmente.

16. DA SUSTENTABILIDADE

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

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

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

20

Termo de Referência ajustado em 15-05-2020 (0704641)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 458



    

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

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

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

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

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. As  despesas  decorrentes  desta  contratação  correrão  à  conta  dos  recursos  consignados  no
Orçamento Geral da União, para o exercício de  2020, a cargo do TRE-AL, cujos programas de
trabalho  e  elemento  de  despesas  específicas  seguem  descritos  abaixo  e  ainda  constarão  da
respectiva Nota de Empenho:

17.1.1. Programa  de  Trabalho:  Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativa  do
Estado de Alagoas

17.1.2. Elemento de Despesa: 339030 e 339039

17.1.3. Plano Interno: AOSA MANVEI

17.1.4. PTRES: 84621

17.1.5. Fonte: 0100

18. DO REAJUSTAMENTO

18.1. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado,
alcançando a data de formulação da proposta aceita em licitação e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, (i)  a requerimento da contratada, em se tratando do valor unitário atribuído
ao homem/hora e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento e (ii) no interesse da
Administração, por meio de procedimento administrativo de iniciativa da Gestão contratual, para a
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manutenção do valor real a ser despendido com peças, acessórios, componentes e materiais.

18.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor. 

18.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto,  as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

18.4.  O  reajuste  terá  como  objetivo  a  recuperação  dos  valores  inicialmente  contratados  da
defasagem provocada pela  inflação,  de  maneira  a  manter  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do
contrato e a capacidade de manutenção da frota da Contratante.

19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

20.1 O Contrato vigorará por 12 meses, contados da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por
mútuo  acordo  entre  as  partes,  mediante  Termo  Aditivo,  comprovada  sua  vantajosidade  para  a
Administração, por iguais e sucessivos períodos, observado o limite de 60 meses.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A adjudicação deverá ser global;

20.2. As quantidades  de horas/serviços  estimadas,  constantes  do  Anexo I,  foram adotadas  para
efeito  de  cálculo  do  Valor Estimado  dos  Serviços  (mão-de-obra),  podendo  haver,  quando  da
execução dos serviços, variações nos quantitativos expressos neste Termo;

20.3. Os preços finais da proposta da Licitante servirão como critério de julgamento e deverão fixar
o valor do contrato no que se refere aos serviços estimados, mas não deverão afetar o valor do
futuro contrato no que se refere a materiais, que será fixado de acordo com o valor estimado para
materiais no Anexo I;

20.4. A Licitante vencedora deverá fazer uso exclusivamente do sistema de orçamentação eleito no
momento da apresentação de seu primeiro orçamento que tenha por base os preços praticados pelas
redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros,
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conforme quantificação padrão do  software, tanto para materiais, como para as quantidades dos
serviços,  respeitando-se  os  valores  da  proposta  vencedora,  conforme  detalhamento  do  modelo
constante do Anexo I.

20.5. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº8.666/93, com suas
posteriores alterações e legislação correlata.

Maceió/AL, 15 de maio de 2020.

Henrique Cirqueira Freire

Assistente III – SAPEV

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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Anexo I

Modelo de Proposta com Estimativa de Quantidades de Serviços e Peças

TABELA 1

SERVIÇOS QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR 
ESTIMADO POR 
HOMEM/HORA 
OU POR 
PROCEDIMENTO
EM VEÍCULO

PERCENTUAL 
DE DESCONTO

VALOR 
PROPOSTO 
PARA O ITEM
(QUANTIDADEx
VALORxDESCO
NTO)

Mecânica e 
Elétrica geral – 
linha leve

430 horas R$00,00 00,00% R$00,00

Mecânica e 
Elétrica geral – 
linha pesada

170 horas R$00,00 00,00% R$00,00

Funilaria e Pintura
geral – linha leve

20 horas R$00,00 00,00% R$00,00

Funilaria e Pintura
geral – linha 
pesada

15 horas R$00,00 00,00% R$00,00

Substituição de 
pneu – linha leve

16 
procedimentos 
unitários

R$00,00 00,00% R$00,00

Substituição de 
pneu – linha 
pesada

14 
procedimentos 
unitários

R$00,00 00,00% R$00,00

Alinhamento – 
linha leve

168 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Alinhamento – 
linha pesada

132 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Balanceamento – 
linha leve

42 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00
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Balanceamento – 
linha pesada

38 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Cambagem – linha
leve

12 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Cambagem – linha
pesada

30 
procedimentos 
unitários (roda)

R$00,00 00,00% R$00,00

Troca de 
óleo+filtro – linha 
leve

70 
procedimentos 
unitários

R$00,00 00,00% R$00,00

Troca de 
óleo+filtro – linha 
pesada

55 
procedimentos 
unitários

R$00,00 00,00% R$00,00

VALOR TOTAL PROPOSTO PARA OS SERVIÇOS, APÓS DESCONTO R$00,00

TABELA 2

MATERIAIS VALOR ESTIMADO PERCENTUAL DE 
DESCONTO

VALOR PROPOSTO 
PARA OS MATERIAIS 
(VALORxDESCONTO)

Peças, acessórios, 
componentes, insumos 
etc.

R$64.650,00 00,00% R$00,00

TABELA 3

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 
(SERVIÇOS+MATERIAIS)

R$00,00

Declaro  que  nos  preços  estão  inclusas  todas  as  despesas  que  incidem direta  e  indiretamente  sobre  os
serviços prestados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, mão de obra e outras. 

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação
das condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato 
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Nome

Endereço

Cidade - UF CEP 

CPF/MF Cargo/Função 

Cart. ldent nº Expedido por

Naturalidade Nacionalidade

                                       (Cidade e UF), ___ de ___________ de 2020. 

                                               

Identificação e assinatura
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ANEXO II

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

            TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
                           SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
                   COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
        SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

 ORDEM DE SERVIÇO ORDEM DE SERVIÇO

1-IDENTIFICAÇÃO

Ordem de serviço nº: Data de emissão: Contrato:

Contrata: Vigência  do
contrato:

2- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item Serviço/Peça Unidade Quantidade Valor unitário Valor total

                                                      TOTAL

3- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5-DATAS E PRAZOS

Data de entrega: Hora de entrega:

Prazo  para  realização
dos serviços:

6-FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

                                          _________________________________
                                                        Gestor / Fiscal do Contrato
                                                         Matricula TRE-AL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
De ordem do senhor Chefe da SAPEV, comunica-se

a juntada de nova versão do Termo de Referência, ajustado
conforme determinado.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 15/05/2020, às 10:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704642 e o código CRC D9019652.

0010231-21.2019.6.02.8000 0704642v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
Concluída a instrução com base nas

recomendações da AJ-DG, devolvo os autos à SLC,
para considerar na minuta do edital o TR com as devidas
justificativas, o qual segue aprovado (doc. 0704641).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2020, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0705681 e o código CRC 252457AC.

0010231-21.2019.6.02.8000 0705681v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
  

PROCESSO Nº 0010231-21.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL – 
LOTE ÚNICO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx 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 GLOBAL – LOTE 
ÚNICO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação dos 
serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, 
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 DA VIGÊNCIA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por 
demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou 
similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2. A vigência do contrato do objeto deste edital será de 12 (doze) 
meses, contados da data da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por mútuo acordo 
entre as partes, mediante Termo Aditivo, comprovada a sua vantajosidade para a 
Administração, observado o limite de 60 (sessenta) meses). 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
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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 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
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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 prestados 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, 

considerando o somatório do valor dos serviços ofertados, mais o valor 

estimado para as peças, com a incidência do percentual de desconto proposto 

(valor proposto dos serviços + valor estimado para  peças com desconto 

proposto). 

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. 

Minuta de edital alterada (0706097)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 473



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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. 

6.14. 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; 
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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. 

6.23. 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 (serviços + peças) para os serviços ora  
licitados é de R$ 189.269,52 (cento e oitenta e nove mil e duzentos e sessenta 
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e nove reais e cinquenta e dois centavos), que, de modo algum, vincula a 
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
 
7.3.1.1. O critério de aceitabilidade de preços também será aferido em relação 
ao valor unitário e total de cada serviço  e relação  ao valor proposto para os 
materiais (já com desconto), em conformidade com os valores previstos no 
Anexo I-A.  
 

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 

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. 
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7.8. Deverá ser encaminhado pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, 

no prazo de 2 (duas) horas, tabela discriminando os valores unitários e totais dos serviços 

e peças, no modelo do Anexo I-B.  

7.9. A licitante deverá ser encaminhar, pelo sistema, quando solicitado pelo 

pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, Declaração de Ciência nos termos do Anexo IV e 

Declaração de Sustentabilidade nos termos do Anexo V. 

 

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

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

classificação. 

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

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

7.12. 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 6.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
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. 
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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; 

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. 
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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; 

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; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho de 

suas atividades. 

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: 

Minuta de edital alterada (0706097)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 479



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 e estadual, 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; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual 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 ou estaduais 

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 que se enquadre como   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 
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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 de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 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.  

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. 
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8.10.3. Qualificação técnica: Atestado de Capacidade Técnica que comprove a 

execução de serviços semelhantes ao objeto licitado, com número de veículos 

manutenidos igual ou superior a 12 (doze), quantidade equivalente a 

aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do número de veículos a serem 

atendidos no âmbito da contratação pretendida. 

8.10.4. Qualificação econômica financeira: comprovar que possui patrimônio 

líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 

contratação objeto deste edital. 

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 dos serviços ofertados; 

d) conter o preço unitários e total de todos dos serviços ofertados; 

e) conter o percentual de desconto ofertado para peças. 

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). 

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. 
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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. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 
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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 25.11 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. 

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 
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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. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu 

valor poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta aceita em 

licitação e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, (i) a requerimento da 

contratada, em se tratando do valor unitário atribuído ao homem/hora e caso se verifique 

hipótese legal que autorize reajustamento e (ii) no interesse da Administração, por meio 

de procedimento administrativo de iniciativa da Gestão contratual, para a manutenção do 

valor real a ser despendido com peças, acessórios, componentes e materiais. 

14.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que 

vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

14.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

14.4. O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente 

contratados da defasagem provocada pela inflação, de maneira a manter o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato e a capacidade de manutenção da frota da Contratante 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
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15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 
15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 
obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar 
a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
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. 
 
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 assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 
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VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

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% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou 

na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 

em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 

obrigações assumidas; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

17.4.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

17.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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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. 
 

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 08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento 
da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, que deverá ser 
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emitida mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos 
serviços, juntamente com todas as Certidões Negativas de Débitos. 
 
18.2.  A falta de apresentação de qualquer documento impedirá o início do 
prazo para pagamento. 
 
18.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela 
única, respeitando-se o descrito no item 18.1. 
 
18.5. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.6. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
18.7. Se a empresa for optante do 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. 
 
18.8. 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 
 
TWX= 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) e 33.90.30 (Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do contratante estão disponíveis no Anexo III – Minuta 
do Contrato. 
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21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. As obrigações da contratada estão disponíveis no Anexo III – Minuta 
do Contrato. 
  
 
22 – DO EFETIVO VALOR DO CONTRATO 
 

22.1.  Independentemente do critério para formulação de lances e 

correspondente escalonamento das propostas, o valor efetivo do contrato corresponderá  

ao valor proposto  para  os serviços (valor constante da última linha da Tabela 1 do Anexo I-

B, preenchido pelo licitante),  mais o valor total  estimado para peças de R$ 64.650,00 

(sessenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais), independente da aplicação  do 

percentual de desconto oferecido pela licitante. 

 
23 - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
23.1.  O licitante vencedor deverá prestar uma das garantias previstas no 
art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do contrato, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da assinatura do contrato, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 

 
23.1.1.  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do 
valor da garantia prestada. 

 
23.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
24 -  DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

24.1.  A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, 

nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de 

Declaração. 

24.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto 

aquele a que não se aplica a referida instrução. 

24.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 

Normativa SLTI/ MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 

23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como 

da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

24.4. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços. 
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24.5. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

 

24.6. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no momento da 

execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental. 

 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  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. 

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

contratação. 

25.5.  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.  

25.6. 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. 

25.7.  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. 

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

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

 
25.9. 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. 
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25.10. 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. 
 
25.11.   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. 
 
25.12. 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. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos Serviços e  Valores Estimados Unitários e totais 
– Critério de Aceitabilidade; 
ANEXO I – B - Tabela com Valores Unitários e Totais dos serviços e peças para 
preenchimento; 
ANEXO I-C – Modelo de Ordem de Serviço; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato; 
ANEXO IV – Declaração de Ciência; 
ANEXO V – Declaração de Sustentabilidade. 
 

 
25.15. 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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1. DO OBJETO 

2. DA JUSTIFICATIVA 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.1. Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 

veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e 

acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos 

fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e 

especificações descritas neste Termo de Referência. 

1.2. Do detalhamento do objeto: 

 

Serviços/Peças Especificação 

 
Manutenção Veicular 

Serviço de manutenção de veículos (mão de obra) 

Fornecimento de peças, acessórios, componentes e/ou materiais 
necessários à manutenção e conservação de veículos. 

 

1.3. A licitação em único item justifica-se pela necessidade de preservar a integridade 

qualitativa do objeto, uma vez que vários prestadores de serviços poderão implicar 

em descontinuidade da padronização, bem como em dificuldades gerenciais e, até 

mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo 

unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de 

qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos serviços, o que fica 

sobremaneira dificultado quando se tratam de diversos prestadores. 

 

 

2.1. A contratação de empresa especializada para os serviços acima citados é 

essencial para que os veículos pertencentes à frota do TRE/AL estejam sempre em 

condições de realizar o transporte de pessoas e materiais necessários ao cumprimento 

dos trabalhos deste Regional, satisfazendo as expectativas de eficiência, conforto e 

segurança, bem como para garantir o prolongamento da vida útil da frota. 
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3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.2. A realização do certame, concentrado em único item, justifica-se: 2.2.1. Pela 

facilidade no diagnóstico das necessidades de manutenção, evitando duas ou mais 

visitas para avaliações técnicas, que ainda estão sujeitas a conflitos; 

2.2.2. Pela facilidade na fiscalização da execução dos serviços, que serão realizados 

em somente uma localidade, permitindo ao fiscal um acompanhamento mais próximo;  

2.2.3. Pela facilidade na execução dos serviços, tornando completamente 

desnecessários deslocamentos entre diversas oficinas, para realização de serviços de 

naturezas distintas, evitando ocasionais despesas com acionamento de guinchos para 

esses deslocamentos; 

 2.2.4. Pelo afastamento de dúvidas quanto ao eventual acionamento de garantias por 

ressurgimento de defeitos que envolvam mais de uma espécie de manutenção; 

 2.2.5. Pela economicidade atingível através da economia de escala, por tornar a 

contratação mais interessante aos prestadores de serviço;  

2.2.6. Pela diminuição da margem de erro na estimativa de necessidade de manutenção 

dos veículos, pois que compartilhada por vários veículos, em todas as linhas de 

prestação de serviços, reduzindo o comprometimento orçamentário com reservas que 

não se pode precisar se serão aplicadas;  

2.2.7. Pela uniformização da qualidade do serviço, desde que controlada junto a um 

único prestador.  

2.3. A exigência de atestado de capacidade técnica justifica-se pela seleção de 

licitantes que tenham condições de executar o objeto proposto, considerando-se a 

demonstração de experiências bem sucedidas, cautela adicional para a contratação, 

com o objetivo de minorar os riscos de inadimplemento contratual. 

 

3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 

2.271/97, constituindo-se em atividades materiais acessórias e, dadas as suas 

características, usualmente encontradas no mercado e de fácil especificação, inserem-

se no conceito de bens e serviços comuns, para fins do disposto na Lei nº 10.520/02 e 

no Decreto nº 10.024/19. 

3.2. O objeto da contratação caracteriza-se como serviço essencial e continuado, 

enquadrando-se na exceção do art.57, II, da Lei nº 8.666/93, sendo imprescindível 

seu constante acionamento para a conservação dos veículos, minimizando a 

utilização do uso de frota terceirizada substituta e os gastos excedentes relacionados. 
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4. DA FUNDAMENTAÇÃO 

3.3. O Colendo Tribunal de Contas da União exemplifica como serviço continuado a 

manutenção de veículos, conforme jurisprudência abaixo: 

 

Serviços de natureza contínua são serviços auxiliares e 

necessários a Administração no desempenho das 

respectivas atribuições. São aqueles que, se interrompidos, 

podem comprometer a continuidade de atividades 

essenciais e cuja contratação deva estender-se por mais de 

um exercício financeiro. O que é continuo para 

determinado órgão ou entidade pode não ser para outros. 

São exemplos de serviços de natureza contínua: vigilância, 

limpeza e conservação, manutenção elétrica, manutenção 

de elevadores, manutenção de veículos etc. Em processo 

próprio, deve a Administração definir e justificar quais 

outros serviços contínuos necessita para desenvolver as 

atividades que lhe são peculiares. (TCU. Licitações e 

contratos: orientações e jurisprudência do TCU/Tribunal 

de Contas da União. 4. ed. rev., atual. e ampl. Brasília: 

TCU, SecretariaGeral da Presidência; Senado Federal, 

Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, p. 

772) 

3.4. A manutenção preventiva e corretiva de veículos é um serviço essencial para manter a 

integridade dos veículos oficiais deste Regional, razão pela qual tal serviço não pode sofrer 

descontinuidade, sob pena de paralisação de funções de permanente interesse público. Portanto, 

resulta a possibilidade jurídica de se aplicar o disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde 

que a Administração demonstre a vantagem econômica da prorrogação. 

A contratação de pessoa jurídica para execução das atividades objeto do presente Termo de 

Referência encontra amparo legal na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto 10.024, de 

20 de setembro de 2019; Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se 

subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações correlatas. 
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5. DA FROTA DE VEÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compõem a frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas os seguintes veículos: 
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Marca 

Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha 

 
 
 
 

Gol 1.6 
  

2011/2012 Flex NMG 2274 Leve 

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2544 Leve 
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Marca Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha 

 
 
 
 
 
 

 
Mitsubishi 

L 200 Triton HPE 3.2 2015/201
6 

Diesel-S10 QLD 0340 Pesada 

L 200 Triton HPE 3.2 2015/201
6 

Diesel-S10 QLD 1770 Pesada 

L 200 Triton HPE 3.2 2015/201
6 

Diesel-S10 QLD 0350 Pesada 

L 200 Triton 2013/201
4 

Diesel-S10 ORI 3539 Pesada 

General 
Motors 

Cruze LT 1.8 2013/201
3 

Flex ORI 7195 Leve 

 
 

Ford 

Caminhão Cargo 1319 2015/201
6 

Diesel QLB 3471 Pesada 

Van transit furgão 2.2 2013/201
3 

Diesel ORK 7700 Pesada 

 

 
Jumper M33M 2.3 S 2010/201

1 
Diesel NME 3489 Pesada 

 
 
 
 
 
 

Volkswagen 

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2564 Leve 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2972 Leve 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2982 Leve 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2992 Leve 

Micro-ônibus Eurobus 2014/2014 Diesel-S10 OXN 8228 Pesada 

 Lancer 2.0 CVT 2015/2016 Gasolina QLD 3531 Leve 
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6. DA ESTIMATIVA ANUAL – PEÇA/MATERIAL, MÃO DE OBRA/SERVIÇO 

Citroen C4 Lounge Shine 2018/201
9 

Flex QLD 2332 Leve 

 

Fiat 
Fiorino 1.4 2015/201

6 
Flex QLD 0960 Leve 

 

Iveco 
Caminhão Daily 55C17 2012/201

3 
Diesel-S10 ORE 7431 Pesada 

 

Agrale 
Caminhão A 10.000 2013/201

3 
Diesel-S10 OHC 1923 Pesada 

Honda Motocicleta CG 125 
Cargo 

2006/200
6 

Gasolina MVH 4144 Leve 

Motocicleta CG 125 
Cargo 

2011/201
1 

Gasolina NMN 8137 Leve 

Marca Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha 

 Motocicleta CG 125 
Cargo 

2006/200
6 

Gasolina MVH 4074 Leve 

 

Yamaha 
YBR 125 2009/200

9 
Gasolina NLC 8218 Leve 

 

Renault 
Master L3H2 2018/201

9 
Diesel-S10 QLF 0022 Pesada 

 

 

5.2 O quantitativo/marca/modelo dos veículos poderá sofrer alteração mediante a elaboração de 

termo aditivo para essa finalidade. 

 

 

 

6.1. O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base na 

necessidade de serviços de manutenção de veículos incluindo mão de obra e peças, materiais e 

acessórios, considerando-se os preços da última contratação, majorados em 8% (oito por cento). 
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7. DA EXECUÇÃO E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 

6.2. O detalhamento da estimativa de quantidades de serviços e peças encontra-se no 

Anexo I. 

6.3. Os valores sobre os quais incidirá o desconto percentual ofertado para as peças 

serão estabelecidos a partir de orçamentos produzidos no ambiente do aplicativo de 

orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas 

redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e 

outros, conforme precificação padrão do software, cuja obtenção consiste em ônus executivo da 

Contratada, incluso no preço proposto. 

6.4. Os valores a serem pagos pelos serviços serão aqueles ofertados pela Contratada 

em sua proposta de preços final, aprovada em licitação, conforme modelo constante do Anexo I, 

com a incidência do desconto sobre o valor unitário estimado pela Administração. 

6.4.1. As quantidades de serviços serão estabelecidas a partir de orçamentos 

produzidos no ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que 

tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a 

exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, 

cuja obtenção consiste em ônus executivo da Contratada, incluso no preço proposto. 

 

 

7.1. Os serviços compreendem a manutenção da Frota de Veículos Oficiais, com 

serviços e fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais, abrangendo todas 

as áreas e especialidades automotivas afetas à integridade dos veículos e relativos à 

manutenção, análise, avaliação e diagnóstico, desmontagem, montagem, retificação, reparação, 

correção, restauração, reposição, troca e remendo em pneus e câmaras de ar furados ou 

danificados. 

7.2. O serviço de manutenção veicular será pago: 

 

7.2.1. Considerando-se principalmente o orçamento de preços à vista obtido no 

ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os 

preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de 

AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, tanto para 

materiais, como para as quantidades dos serviços, respeitando-se os valores da proposta 

vencedora, conforme detalhamento do modelo constante do Anexo I; 

 

7.2.2. Tomando-se como referencial de confirmação a pesquisa de preços descrita no 
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subitem 7.5.2, adiante, nas condições ali especificadas, utilizando-se os valores deste em 

substituição aos do orçamento líquido (após aplicação dos descontos da proposta vencedora) 

obtido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que 

tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a 

exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, 

quando seus valores forem mais vantajosos para Administração, em confrontação com o 

resultado do procedimento descrito no subitem 7.2.1; 

 

7.2.2.1. A análise da vantajosidade dos orçamentos deverá ser realizada 

item por item; 

 

7.3. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de: 

 

a) emprego de mão de obra pela empresa contratada para execução de reparos, 

conservação e recuperação de veículos; 

 

b) fornecimento e aplicação de peças, materiais e acessórios de reposição que atendam às 

mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína 

da fabricante/montadora, nos termos da ABNT NBR 15296, a serem utilizados na execução dos 

serviços objeto da licitação 

7.4. A manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos 

fabricantes e de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da 

Contratante, bem como quando houver a necessidade decorrente de imprevistos, tais como: 

panes mecânicas e elétricas, casos fortuitos ou motivos de força maior. 

 

7.5. Os serviços serão executados de acordo com os demonstrativos abaixo relacionados, que 

serão fornecidos à Contratante pela empresa Contratada, em conjunto com os orçamentos 

apresentados, por serem ferramentas essenciais à fiscalização do contrato e ao pagamento das 

Ordens de Serviços: 

 

7.5.1. Orçamento do qual constem todas as peças e serviços necessários à manutenção veicular, 

emitido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada 

que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a 

exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software; 

 

7.5.1.1. A Contratante, por meio de seu Gestor, Fiscal ou outro servidor designado para tanto, 

Minuta de edital alterada (0706097)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 501



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

poderá comparecer ao estabelecimento da Contratada e solicitar demonstração do 

funcionamento do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por 

base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de 

AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software e repetição 

do procedimento de orçamentação para confrontação, por amostragem, dentro do prazo de 02 

(dois) dias úteis após a data de entrega do extrato original; 

 

7.5.2. Nos orçamentos em que a mão-de-obra alcançar valores superiores a R$500,00 

(quinhentos reais), naqueles em que as peças e materiais alcançarem valores superiores a 

R$2.000,00 (dois mil reais), ou ainda, por amostragem, o Contratante realizará pesquisa de 

mercado imediatamente após o recebimento dos orçamentos, através de sua Seção de Instrução 

de Contratações - SEIC, com vistas a aferir a compatibilidade de preços com o mercado local; 

 

7.5.2.1. Caso o preço à vista praticado no mercado local seja inferior ao preço líquido 

apresentado no orçamento, a Contratada deverá ajustar sua proposta de modo a oferecer preço 

igual ou inferior àquele aferido pelo Contratante; 

 

7.5.2.2. Para que seja obrigatória a aplicação da sistemática descrita nos subitens 7.5.2 e 7.5.2.1, 

acima, os valores deverão ser considerados por item, ou seja, o resultado da multiplicação do 

valor unitário pela respectiva quantidade; 

 

7.5.2.3.A pesquisa de mercado a ser realizada pela SEIC terá o prazo de 03 (três) dias para 

apresentar conclusão que aponte os preços de mercado ou relate a impossibilidade de obtê-los. 

 

7.6. A empresa contratada deverá atender prontamente a todos os chamados que 

receber do Gestor ou do Fiscal do Contrato em no máximo 4 (quatro) horas, contadas do 

registro da solicitação dos serviços, quando da ocorrência de panes em componentes dos 

veículos/motores. 

 

7.7. A empresa contratada deverá apresentar o orçamento para a execução dos serviços no 

prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a entrada do veículo no seu estabelecimento ou da 

solicitação do serviço pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato. 

 

7.8. Nenhum serviço será realizado antes da autorização do Gestor ou do Fiscal do Contrato. 
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7.9. A empresa Licitante deverá fornecer números de telefone fixos e celulares, bem como 

endereço eletrônico para comunicação com os responsáveis pelas equipes de manutenção 

veicular, que devem ser funcionais nos horários descritos no subitem 7.10, pelo menos. 

 

7.10. Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta no período de 

08h00min as 18h00min, nos dias úteis, e de 08h00min as 12h00min, aos sábados. 

 

7.10.1. Verifica-se a necessidade da prestação dos serviços aos sábados, de 08h00min as 

12h00min, haja vista que há prestação de serviço no Setor de Transporte aos sábados de forma 

eventual, caso contrário, prejudicaria a prestação do serviço do TRE-AL. 

 

7.11. As revisões de caráter preventivo deverão obedecer aos cronogramas de manutenção 

definidos pelos fabricantes nos Manuais de Proprietário, analisado o interesse da Administração 

em sua execução. 

 

7.12. Das especificações do fornecimento de peças e acessórios: 

 

7.12.1. A empresa contratada deverá providenciar, quando houver necessidade de substituições 

de acessórios, componentes, partes e peças de reposição, orçamento obtido por meio do 

aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços 

praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, 

CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, tanto para materiais, como 

para as quantidades dos serviços, respeitando-se os valores da proposta vencedora, conforme 

detalhamento do modelo constante do Anexo I. 

 

7.12.2. As peças e acessórios deverão ser novos e de primeiro uso, com garantia de 

fábrica/montadora. 

 

7.12.3. As peças e acessórios substituídos deverão ser entregues à Contratante, no ato da 

entrega do veículo devidamente consertado e disponibilizados para descarte ecologicamente 

responsável pela Contratada após conferência realizada pelo Gestor ou Fiscal, no prazo de 2 

(dois) dias úteis. 

 

7.12.4. A empresa contratada deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças e 

acessórios adquiridos e serviços subcontratados, fornecendo toda e qualquer informação ao 

Gestor ou ao Fiscal do Contrato para acompanhamento da execução contratual no prazo de 2 

(dois) dias úteis. 

Minuta de edital alterada (0706097)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 503



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

7.12.5. Todas as peças, acessórios e materiais fabricados no Brasil ou no estrangeiro, de venda 

regular no Brasil, também serão fornecidos com o percentual de desconto ofertado na Proposta 

de Preço do licitante. 

 

7.12.6. No caso de fornecimento de peças, acessórios e materiais importados de venda não 

regular no Brasil, serão fornecidos pelo preço de tabela, no mercado nacional, dos fabricantes 

ou revendedores autorizados dos veículos. A empresa Contratada deverá apresentar, junto com 

o orçamento, a indicação do nome do fornecedor e respectivos telefone, endereço de sítio 

eletrônico e correio eletrônico, bem como a demontração do atendimento às exigências do 

subitem 7.3, “b”. 

 

7.13. Das especificações do fornecimento e instalação de pneus: 

 

7.13.1. A empresa contratada deverá efetuar a substituição de pneus, conforme os preceitos da 

Resolução nº 558/80, de 15 de abril de 1980 (CONTRAN) ou sempre que um defeito de força 

maior exija sua substituição, desde que avaliado e autorizado pelo Gestor ou pelo Fiscal do 

Contrato. 

 

7.13.2. Os pneus deverão ser novos, não reformados ou recauchutados ou remoldados, de 

acordo com as normas da ABNT/NBR, com selo do INMETRO e todas as características 

técnicas iguais ou superiores à recomendação do fabricante. 

 

7.14. Das especificações dos serviços de geometria: 

7.14.1. A empresa contratada deverá efetuar o ajuste da suspensão e cambagem de forma que 

garanta a segurança e a estabilidade do veículo. 

 

7.14.2. A empresa contratada deverá fornecer à Contratante, após a execução dos serviços de 

geometria nos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os 

procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura detectados. 

 

7.15. Das especificações dos serviços de balanceamento de rodas: 

 

7.15.1 A empresa contratada deverá executar o cálculo de desbalanceamento externo e interno 

das rodas, estático e dinâmico, fazendo os ajustes necessários, a fim de deixá-las com o 
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balanceamento correto. 

 

7.15.2. A empresa contratada deverá fornecer à Contratante, após a execução dos serviços de 

balanceamento de rodas dos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com 

os procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura detectados. 

 

7.16. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de transmissão: 

 

7.16.1. Os serviços de revisão do sistema de transmissão consistem em lubrificação de 

diferencial, caixa de câmbio, folgas, balanceamento de eixo se houver, juntas homocinéticas, 

trizetas e suas respectivas coifas, pontos de eixos e outros. 

 

7.17. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de direção: 

 

7.17.1. Os serviços de revisão do sistema de direção consistem em aperto dos parafusos, 

regulagem e conferência de terminais, lubrificação (graxa e óleo), barra de direção, bomba de 

direção, folgas, correia da bomba, caixa de direção e outros. 

 

7.18. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de freios: 

 

7.18.1. Os serviços de revisão do sistema de freios consistem em regulagem de freio, 

verificação do desgaste das pastilhas, lonas, discos, tambores, nível de fluido e substituição, 

verificação de servo- freio, cuícas de freio, cilindros mestres e auxiliares, freio de 

estacionamento (cabos, pedais, alavancas), válvulas (pneumáticas), aro dos pneus e outros. 

 

7.19. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de arrefecimento: 

 

7.19.1. Os serviços de revisão do sistema de arrefecimento consistem em exame do radiador, 

verificação do nível de água, mangueiras, fluído de radiador e outros. 

 

7.20. Das especificações dos serviços de revisão de motor: 

 

7.20.1. Os serviços de revisão de motor: consistem em verificação das correias, óleo, filtro de 

óleo e de combustível, juntas e demais componentes, substituindo peças necessárias e outros. 
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7.21. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de suspensão: 

 

7.21.1. Os serviços de revisão do sistema de suspensão: consistem em verificação das molas, 

amortecedores, batentes, coifas, bandejas superiores e inferiores, buchas, pivôs, barra 

estabilizadora, rolamentos internos e externos e outros. 

 

7.22. Das especificações dos serviços de borracharia: 

 

7.22.1. O serviço de borracharia deverá ocorrer sempre que necessário, visto não se poder 

prever a necessidade de sua ocorrência. E será caracterizado pelo serviço de montagem e 

desmontagem de pneus, bem como pelo conserto, troca de pneus e câmara de ar, furados ou que 

tenham sofrido qualquer avaria. 

 

7.22.2. A empresa contratada deverá montar e desmontar os pneus dos veículos da frota da 

Contratante utilizando-se de equipamento hidráulico que evite o atrito do mesmo com o aro das 

rodas. 

 

7.22.3. A entrega do veículo deverá ocorrer em até 02 (duas) horas, contada a partir da 

disponibilização da Ordem de Serviço por parte da Contratante. Casos excepcionais serão 

avaliados pela fiscalização do contrato. 

 

7.23. Das especificações dos serviços de lanternagem, funilaria e pintura: 

 

7.23.1. deverão ser realizados sempre que for demandando, mediante orçamento aprovado pela 

fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da Contratante. 

 

7.23.2. Consiste nos serviços de desamassamento, recuperação e quando irrecuperável 

substituição das partes danificadas da lataria e pintura; serviços de solda em geral; reforma ou 

recuperação de assentos, forros do teto e laterais, com aplicação de material de mesmo padrão e 

qualidade mantendo a originalidade do fabricante do veículo. 

 

7.24. Serviços de revisão do sistema elétrico e eletrônico: consiste na verificação, conserto 

e/ou substituição quando necessário, de componentes que integram esse sistema, incluindo 

acessórios de sinalização e outros. 
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8 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.25. Serviço de substituição dos vidros: deverá ocorrer a substituição dos vidros e espelhos 

sempre que necessário, visto não se poder prever a necessidade de sua ocorrência. Mediante 

orçamento aprovado pela fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da 

Contratante. 

 

 

 

8.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de 

Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de 

preços; 

8.2. Manter oficina localizada no município de Maceió – AL; 

 

8.3. Realizar os serviços de manutenção somente com técnicos componentes dos 

seus próprios quadros, exceto quando solicitado por meio de requerimento protocolizado e 

formalmente autorizada a executá-los de outro modo pela Gestão Contratual; 

 

8.4. Dispor de todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita realização 

de todos os serviços; 

 

8.5. Emitir o orçamento de serviços baseando-se nos tempos constantes do extrato do 

ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os 

preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de 

AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software; 

 

8.6. Apresentar num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis o orçamento dos serviços 

solicitados, indicando prazo para execução dos serviços; 

 

8.7. Emitir orçamento prévio de materiais e peças, onde os preços demonstrem o 

resultado da aplicação dos descontos oferecidos pela Contratada sobre os preços constantes 

do ambiente aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os 

preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de 

AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software; 
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8.8. Realizar os serviços de manutenção somente após a aprovação do devido 

orçamento pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato; 

 

8.9. Fornecer todo o material e/ou peças necessárias à perfeita manutenção dos 

veículos componentes da frota do TRE/AL; 

 

8.10. Fornecer exclusivamente peças de reposição novas com as mesmas 

especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original dos 

fabricantes dos veículos, sendo vedado o fornecimento de peças usadas e/ou recondicionadas; 

(Parecer AGU 98/2016; Acórdão TCU 2219/2010) 

 

8.10.1. Demonstrar, sempre que solicitado pela Gestão ou Fiscalização, o 

atendimento aos requisitos dispostos no subitem 8.10 no prazo de 02 (dois) dias úteis; 

 

8.11. Fornecer os produtos acondicionados em embalagem dos respectivos 

fabricantes, com seus logotipos e códigos, devidamente lacrados, passíveis de conferência pela 

Gestão ou Fiscalização em momento anterior a sua aplicação; 

 

8.12. Entregar os veículos, após os serviços, devidamente lavados e aspirados; 

 

8.13. Fornecer junto com a(s) Nota(s) Fiscal(ais), relatório(s) contendo o registro de 

todos os trabalhos efetuados e das peças porventura fornecidas; 

 

8.14. Apresentar, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, arquivo eletrônico atualizado 

até o último dia do mês anterior em formato XLS, XLSX ou ODS, contendo a identificação de 

cada veículo e a discriminação dos procedimentos de manutenção realizados durante a vigência 

do contrato, indicando-se quilometragem contemporânea a cada uma das intervenções e data de 

cada um dos procedimentos; 

 

8.15. Apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação, os documentos e/ou 

notas fiscais que comprovem a procedência das peças, acessórios e materiais destinados à 

substituição; 

 

8.16. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 

Minuta de edital alterada (0706097)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 508



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação, 

salvo ocorrência por força maior; 

 

8.17. Garantir por, no mínimo, 06 (seis) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o 

que ocorrer primeiro, os serviços e peças utilizados em motor, caixa de velocidade e 

diferencial; 

 

8.18. Garantir por, no mínimo, 03 (três) meses ou 3.000 km (três mil quilômetros), o 

que ocorrer primeiro, os demais serviços e peças; 

 

8.19. Garantir os serviços realizados durante 90 (noventa) dias, mesmo após o 

término da vigência do contrato, na hipótese de falha técnica, desde que por culpa exclusiva dos 

seus técnicos e/ou prepostos, quando do cumprimento das obrigações; 

 

8.20. Responder integralmente pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 

por ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus funcionários, prepostos ou 

terceiros, independentemente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo 

TRE/AL; 

 

8.21. Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, pedágios, 

taxas, etc.) desde que praticada por seus funcionários e ocorrerem quando o veículo estiver sob 

a sua responsabilidade; 

 

8.22. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade 

exigidas na licitação; 

 

8.23. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais 

ligadas ao contrato; 

 

8.24. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SAPEV no prazo de 2 (dois) 

dias úteis e aceitar a fiscalização dos serviços, permitindo o acesso às suas instalações; 

 

8.25. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

8.26. Cumprir as determinações do Gestor e do Fiscal do contrato, a fim de que os 

serviços sejam regularmente prestados; 

 

8.27. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto 

deste Termo de Referência; 

 

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

 

8.29. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 

 

8.30. Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 

8.31. Indicar, quando da apresentação do primeiro orçamento, o aplicativo de 

orçamentação eletrônica eleito para fins da contratação, que tenha por base os preços praticados 

pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, 

ORION e outros tecnicamente equivalentes. 

 

8.32. Apresentar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato 

firmado, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após sua assinatura. 

 

 

 

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que 

serão designados como Gestor e Fiscal, que serão responsáveis inclusive pela negociação dos 

preços apresentados por meio do orçamento da Contratada, para a obtenção de preços melhores, 

sempre que possível; 

9.2. Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise da 

proposta de manutenção e documentação complementar apresentadas pela empresa Contratada, 

por meio escrito, seja impresso ou eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

9.2.1. A autorização impressa será recebida em duas vias pela Contratada, 

retornando ao Contratante uma das vias assinada e datada; 
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10. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

11. DO ORÇAMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APLICAÇÃO 

E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO 

9.2.2. A autorização por meio eletrônico será encaminhada ao endereço 

de correio informado pela Contratada quando da apresentação de sua proposta em procedimento 

licitatório e será considerada recebida imediatamente; 

9.3. Receber o veículo devolvido pela empresa contratada, lavados e aspirados, após 

a realização dos serviços;  

9.4. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 

manifestada na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

pertinentes. 

 

 

 

 

10.1. A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem como 

fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas; 

10.2. 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. 

 

 

 

11.1. Os serviços executados, bem como a aplicação e/ou fornecimento de peças e 

acessórios de reposição, quando solicitados, ficarão sujeitos, obrigatoriamente, à: 

11.1.1. apresentação de orçamento prévio para análise e aprovação do 

CONTRATANTE e deverá conter a(s) descrição(ões) e preço(s) do(s) serviço(s) a ser (em) 

realizado(s) e prazo de execução do(s) mesmo(s) contado da data de entrada do veículo na 

oficina; 

 

11.1.2. a(s) especificação(ões) e preço(s) da(s) peça(s), material(is) e/ou 
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12. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

acessório(s) de reposição, constando código(s) de identificação, nome(s), referência(s), 

modelo(s), capacidade(s) etc; 

 

11.2. Na solicitação de orçamento prévio pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA 

deverá apresentar o mesmo no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

 

11.3. O CONTRATANTE poderá recusar o orçamento prévio e solicitar à 

CONTRATADA a sua revisão, e que a execução dos serviços se dê com o que for aprovado. 

 

11.4. Será facultado ao CONTRATANTE, conferir os preços propostos no orçamento 

prévio, por meio de pesquisa de mercado nos termos dos subitens 7.5.2 e seguintes e será 

obrigatório para o Gestor e para o Fiscal do Contrato realizar negociação de preços antes 

da aprovação de cada orçamento. 

 

11.5. As peças e/ou acessórios substituídos pela CONTRATADA, deverão ser 

entregues ao CONTRATANTE, no ato do recebimento do veículo devidamente consertado e 

serão recolhidos pela CONTRATADA para a destinação adequada no segundo dia útil 

subsequente, após verificação da Gestão e/ou Fiscalização contratual; 

 

11.5.1. O endereço para entrega dos veículos e posterior recolhimento das peças e/ou 

acessórios substituídos será o do Edifício-Sede do CONTRATANTE, situado na Avenida 

Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió, Alagoas. 

 

 

12.1. Será vencedora a Licitante que, atendendo às condições e especificações deste 

edital, oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme modelo constante do Anexo I, 

identificado na Tabela 3 do Anexo I. 

12.2. Independentemente do critério de julgamento, os valores contratuais serão: (i) 

para serviços, o valor constante da última linha da Tabela 1 do Anexo 1, “Valor total proposto 

para os serviços, após desconto”; (ii) para peças, o “valor estimado”, ou seja, anterior ao 

desconto percentual ofertado, constante da Tabela 2 do Anexo I. 

 

12.3. A Licitante deverá firmar termo de ciência dos subitens 6.3 a 6.4.1, 7.2 a 
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13. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3 deste Termo de Referência e encaminhá-lo junto a sua proposta final, 

apresentada em procedimento licitatório; 

 

12.3.1. Deverá constar do termo de ciência a transcrição literal dos subitens 6.3 

a 6.4.1, 7.2 a 7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3 deste Termo de Referência, com vistas a conferir o 

necessário destaque àquela sistemática. 

 

12.4.  A Licitante deverá apresentar autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

para desempenho de suas atividades, em respeito à legislação vigente, conforme teor das 

discussões nos autos do PA SEI 0007737-91.2016.6.02.8000, com ênfase no Parecer n.º150 

(evento 0212708), aplicável ao serviço atual. 

 

12.5. A Licitante deverá comprovar, por meio de Atestado de Capacidade Técnica, a execução 

de serviços semelhantes ao objeto licitado, com número de veículos manutenidos igual ou 

superior a 12 (doze), quantidade equivalente a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do 

número de veículos a serem atendidos no âmbito da contratação pretendida. 

 

12.6. A Licitante deverá comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez 

por cento) do valor estimado para a contratação no edital licitatório. 

 

 

 

 

13.1. A CONTRATADA deverá recolher os veículos para conserto à sua oficina quando do 

recebimento da Ordem de Serviço do CONTRATANTE (via e-mail ou documento impresso), 

devendo iniciar imediatamente os serviços que se fizerem necessários, observando na sua 

execução o orçamento aprovado pelo CONTRATANTE. 

13.2. A entrega dos referidos veículos devidamente consertados, lavados e em 

condições de uso deverá ocorrer até o primeiro dia útil subsequente à conclusão dos serviços. 
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14. DO PAGAMENTO 

15. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

14.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 

corrente, em até 08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 

devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, que deverá ser emitida mensalmente, até o 5º 

(quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, juntamente com todas as 

Certidões Negativas de Débitos; 

14.1.1. A falta de apresentação de qualquer documento impedirá o início do prazo para 

pagamento. 

14.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 

eventualmente aplicadas. 

 

14.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única, 

respeitando-se o descrito no item 14.1. 

 

14.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

 

14.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as 

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

 

14.6. Se a empresa for optante do 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. 

 

 

15.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

15.1.1. 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; 

 

Minuta de edital alterada (0706097)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 514



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

16. DA SUSTENTABILIDADE 

15.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 

(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 

sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 

15.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do 

contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 

assumidas; 

 

15.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

15.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 

conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do 

início do cumprimento das obrigações contratuais; 

 

15.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 

caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a 

ampla defesa; 

 

15.4. As multas poderão ser cumuladas e serão, sucessivamente, ou descontadas dos 

valores eventualmente devidos à CONTRATADA, ou da garantia apresentada conforme subitem 

8.32, ou cobradas judicialmente. 
 

 

16.1. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos 

termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, 

reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato. 

16.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto 

aquele a que não se aplica a referida instrução. 

16.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 

Normativa SLTI/ MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 

23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da 

Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a 

Minuta de edital alterada (0706097)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 515



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18. DO REAJUSTAMENTO 

viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

16.4. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços. 

16.5. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

16.6. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no momento da 

execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental. 

 

 

 

17.1. A dotação orçamentária consta no edital. 

 

 

 

 

18.1. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser 

reajustado, alcançando a data de formulação da proposta aceita em licitação e aplicando-se o 

índice IPCA acumulado no período, (i) a requerimento da contratada, em se tratando do valor 

unitário atribuído ao homem/hora e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento 

e (ii) no interesse da Administração, por meio de procedimento administrativo de iniciativa da 

Gestão contratual, para a manutenção do valor real a ser despendido com peças, acessórios, 

componentes e materiais. 

18.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

18.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

18.4. O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente 

contratados da defasagem provocada pela inflação, de maneira a manter o equilíbrio 
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19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

econômico-financeiro do contrato e a capacidade de manutenção da frota da Contratante. 

 

 

 

19.1 O Contrato vigorará por 12 meses, contados da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, 

por mútuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, comprovada sua vantajosidade para a 

Administração, por iguais e sucessivos períodos, observado o limite de 60 meses. 

 

 

 

20.1. A adjudicação deverá ser global; 

20.2. As quantidades de horas/serviços estimadas, constantes do Anexo I, foram 

adotadas para efeito de cálculo do Valor Estimado dos Serviços (mão-de-obra), 

podendo haver, quando da execução dos serviços, variações nos quantitativos 

expressos neste Termo; 

20.3. Os preços finais da proposta da Licitante servirão como critério de julgamento e 

deverão fixar o valor do contrato no que se refere aos serviços estimados, mas não 

deverão afetar o valor do futuro contrato no que se refere a materiais, que será 

fixado de acordo com o valor estimado para materiais no Anexo I; 

20.4. A Licitante vencedora deverá fazer uso exclusivamente do sistema de 

orçamentação eleito no momento da apresentação de seu primeiro orçamento que 

tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos 

automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme 

quantificação padrão do software, tanto para materiais, como para as quantidades 

dos serviços, respeitando-se os valores da proposta vencedora, conforme 

detalhamento do modelo constante do Anexo I. 

20.5. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 

nº8.666/93, com suas posteriores alterações e legislação correlata. 

 

Maceió/AL, 17 de 

março de 2020. 
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Henrique Cirqueira 

Freire Assistente III 

– SAPEV 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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Anexo I-A 
 Especificações dos Serviços, Quantidades  e  Valores Estimados Unitários e 
Totais – Critério de Aceitabilidade; 

 

 

SERVIÇOS QUANTIDADE 

ESTIMADA 

VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO POR 

HOMEM/HORA OU POR 

PROCEDIMENTO EM 

VEÍCULO 

VALOR  TOTAL ESTIMADO 

PROPOSTO PARA O ITEM  

Mecânica e Elétrica geral – 
linha leve 

430 horas R$90,75 R$39.022,50 

Mecânica e Elétrica geral – 
linha pesada 

170 horas R$131,63 R$22.377,10 

Funilaria e Pintura geral – linha 
leve 

20 horas R$ 98,40 R$ 1.968,00 

Funilaria e Pintura geral – linha 
pesada 

15 horas R$197,56 R$2.963,40 

Substituição de pneu – linha 
leve 

16 
procedimentos unitários 

R$ 69,97 R$ 1.119,52 

Substituição de pneu – 
linha pesada 

14 
procedimentos unitários 

R$104,13 R$ 1.457,82 

Alinhamento – linha leve 168 
procedimentos unitários 

(roda) 

R$96,51 R$ 16.213,68 

Alinhamento – linha 
pesada 

132 
procedimentos unitários 

(roda) 

R$ 140,07 R$ 18.489,24 

Balanceamento – linha leve 42 
procedimentos 

R$ 91,82 R$ 3.856,44 
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 unitários (roda)   

Balanceamento – linha 
pesada 

38 
procedimentos 
unitários (roda) 

R$ 135,50 R$ 5.149,00 

Cambagem – linha leve 12 
procedimentos 
unitários (roda) 

R$93,54 R$ 1.122,48 

Cambagem – linha 
pesada 

30 
procedimentos 
unitários (roda) 

R$131,62 R$ 3.948,60 

Troca de óleo+filtro – 
linha leve 

70 
procedimentos 

unitários 

R$101,71 R$ 7.119,70 

Troca de óleo+filtro – 
linha pesada 

55 
procedimentos 

unitários 

R$ 151,86 R$ 8.352,30 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS R$ 133.159,78 

 

 

TABELA 2 

MATERIAIS VALOR ESTIMADO PERCENTUAL DE 
DESCONTO MÍNIMO 

VALOR MÁXIMO 
ESTIMADO PARA 

MATERIAIS 
(VALORxDESCONTO) 

Peças, acessórios, 
componentes, 
insumos etc. 

R$64.650,00 13,21% R$56.109,74 

 

 

TABELA 3 

VALOR GLOBAL  MÁXIMO 
ESTIMADO PARA PROPOSTA 

(SERVIÇOS+MATERIAIS) 

R$ 189.269,52 
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Anexo I-B 
Tabela com Valores Unitários e Totais dos serviços e peças 
 (para preenchimento) 

 

SERVIÇOS QUANTIDADE 

ESTIMADA 

VALOR UNITÁRIO POR 

HOMEM/HORA OU POR 

PROCEDIMENTO EM 

VEÍCULO 

R$ 

VALOR  TOTAL PROPOSTO 

PARA O ITEM  

R$ 

Mecânica e Elétrica geral – 
linha leve 

430 horas   

Mecânica e Elétrica geral – 
linha pesada 

170 horas   

Funilaria e Pintura geral – linha 
leve 

20 horas   

Funilaria e Pintura geral – linha 
pesada 

15 horas   

Substituição de pneu – linha 
leve 

16 
procedimentos unitários 

  

Substituição de pneu – 
linha pesada 

14 
procedimentos unitários 

  

Alinhamento – linha leve 168 
procedimentos unitários 

(roda) 

  

Alinhamento – linha 
pesada 

132 
procedimentos unitários 

(roda) 

  

Balanceamento – linha leve 42 
procedimentos 
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 unitários (roda)   

Balanceamento – linha 
pesada 

38 
procedimentos 
unitários (roda) 

  

Cambagem – linha leve 12 
procedimentos 
unitários (roda) 

  

Cambagem – linha 
pesada 

30 
procedimentos 
unitários (roda) 

  

Troca de óleo+filtro – 
linha leve 

70 
procedimentos 

unitários 

  

Troca de óleo+filtro – 
linha pesada 

55 
procedimentos 

unitários 

  

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS  

 

 

TABELA 2 

MATERIAIS VALOR ESTIMADO PERCENTUAL DE 
DESCONTO MÍNIMO 

VALOR MÁXIMO 
ESTIMADO PARA 

MATERIAIS 
(VALORxDESCONTO) 

Peças, acessórios, 
componentes, 
insumos etc. 

R$64.650,00 % R$ 

 

 

TABELA 3 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
(SERVIÇOS+MATERIAIS) 

R$  
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ANEXO I - C 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 
 

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS 
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS 

OORRDDEEMM DDEE SSEERRVVIIÇÇOO 

1-IDENTIFICAÇÃO 

Ordem de serviço 
nº: 

 Data de emissão:  Contrato:  

Contrata:  Vigência do 
contrato: 

 

2- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Item Serviço/Peça Unidade Quantidade Valor unitário Valor total 

      

      

      

      

      

TOTAL 

3- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

5-DATAS E PRAZOS 

Data de entrega:  Hora de entrega:  

Prazo para realização dos serviços:    

6-FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

  
Gestor / Fiscal do Contrato Matricula 

TRE-AL 
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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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ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

Pregão nº xx/2020 
 

Contrato nº xx/2020 
Processo nº 0010231-21.2019.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS, CELEBRADO COM A 
EMPRESA XXXXX 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377- Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, 
portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXX, com 
endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXX, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS, com fulcro na 
Lei n°. 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo 
Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada,  a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, 
ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 
8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços continuados de 
manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com 
fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que 
atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº 
xx/2020 e seus anexos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços compreendem a manutenção da Frota de Veículos Oficiais, 

com serviços e fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais, 
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abrangendo todas as áreas e especialidades automotivas afetas à integridade dos 

veículos e relativos à manutenção, análise, avaliação e diagnóstico, desmontagem, 

montagem, retificação, reparação, correção, restauração, reposição, troca e remendo 

em pneus e câmaras de ar furados ou danificados. 

PARÁGRAFO ÚNICO  - As condições e especificações dos serviços e de seus respectivos 
pagamentos estão  descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº xx/2020. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ xxxx, 
compreendendo o valor estimado para aquisição de peças, materiais e acessórios, bem 
como para a prestação dos serviços. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor total estimado para aquisição de peças, materiais e 
acessórios é de R$ 64.650,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Incidirá sobre o valor das peças, materiais e acessórios, o 
percentual de desconto de xx %, conforme proposta da contratada. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O valor total estimado para os serviços é de R$ xxxx. Os 
valores unitários e totais  dos serviços estão discriminados na tabela abaixo: 

 

ITEM SERVIÇOS QUANTIDADE 
ESTIMADA 

VALOR UNITÁRIO POR 
HOMEM/HORA OU POR 

PROCEDIMENTO EM 
VEÍCULO 

R$ 

VALOR  TOTAL 
PROPOSTO PARA O 

ITEM  

R$ 

1 Mecânica e Elétrica 
geral – linha leve 

430 horas   

2 Mecânica e Elétrica 
geral – linha pesada 

170 horas   

3 Funilaria e Pintura 
geral – linha leve 

20 horas   

4 Funilaria e Pintura 
geral – linha pesada 

15 horas   

5 Substituição de pneu 
– linha leve 

16 
procedimen

tos 
unitários 
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6 Substituição de 
pneu – linha pesada 

14 
procedimen

tos 
unitários 

  

7 Alinhamento – linha 
leve 

168 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

8 Alinhamento – linha 
pesada 

132 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

9 Balanceamento – 
linha leve 

42 
procedimentos 

unitários 
(roda) 

  

10 Balanceamento – 
linha pesada 

38 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

11 Cambagem – linha leve 12 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

12 Cambagem – linha 
pesada 

30 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

13 Troca de óleo+filtro – 
linha leve 

70 
procedimen

tos 
unitários 

  

14 Troca de óleo+filtro – 
linha pesada 

55 
procedimen

tos 
unitários 

  

 VALOR TOTAL PARA OS SERVIÇOS  

 

 
PARÁGRAFO QUARTO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
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O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente da CONTRATADA, em até 08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento 
da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, que deverá 
ser emitida mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da 
realização dos serviços, juntamente com todas as Certidões Negativas de Débitos. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A falta de apresentação de qualquer documento impedirá o 
início do prazo para pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em 
parcela única, respeitando-se o descrito no caput desta Cláusula. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Se a empresa for optante do 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. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  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 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem 
como fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - 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. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica) e 33.90.30 (Material de Consumo). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste 
contrato, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da 
proposta de preços; 
 
b) Manter oficina localizada no município de Maceió – AL; 
 
c) Realizar os serviços de manutenção somente com técnicos componentes dos 
seus próprios quadros, exceto quando solicitado por meio de requerimento 
protocolizado e formalmente autorizada a executá-los de outro modo pela Gestão 
Contratual; 
 
d) Dispor de todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita 
realização de todos os serviços; 
 
e) Emitir o orçamento de serviços baseando-se nos tempos constantes do extrato 
do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que 
tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos 
automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme 
quantificação padrão do software; 
 
f) Apresentar num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis o orçamento dos serviços 
solicitados, indicando prazo para execução dos serviços; 
 
g) Emitir orçamento prévio de materiais e peças, onde os preços demonstrem o 
resultado da aplicação dos descontos oferecidos pela Contratada sobre os 
preços constantes do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito 
pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes 
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concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e 
outros, conforme quantificação padrão do software; 
 
h) Realizar os serviços de manutenção somente após a aprovação do devido 
orçamento pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato; 
 
i) Fornecer todo o material e/ou peças necessárias à perfeita manutenção dos 
veículos componentes da frota do TRE/AL; 
 
j) Fornecer exclusivamente peças de reposição novas com as mesmas 
especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção 
original dos fabricantes dos veículos, sendo vedado o fornecimento de peças 
usadas e/ou recondicionadas; (Parecer AGU 98/2016; Acórdão TCU 2219/2010) 
 
k) Demonstrar, sempre que solicitado pela Gestão ou Fiscalização, o atendimento 
aos requisitos dispostos na alínea “ j “desta cláusula no prazo de 02 (dois) dias 
úteis; 
 
l) Fornecer os produtos acondicionados em embalagem dos respectivos 
fabricantes, com seus logotipos e códigos, devidamente lacrados, passíveis de 
conferência pela Gestão ou Fiscalização em momento anterior a sua aplicação; 
 
m) Entregar os veículos, após os serviços, devidamente lavados e aspirados; 
 
n) Fornecer junto com a(s) Nota(s) Fiscal(ais), relatório(s) contendo o registro de 
todos os trabalhos efetuados e das peças porventura fornecidas; 
 
o) Apresentar, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, arquivo eletrônico atualizado 
até o último dia do mês anterior em formato XLS, XLSX ou ODS, contendo a 
identificação de cada veículo e a discriminação dos procedimentos de manutenção 
realizados durante a vigência do contrato, indicando-se quilometragem 
contemporânea a cada uma das intervenções e data de cada um dos 
procedimentos; 
 
p) Apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação, os documentos e/ou 
notas fiscais que comprovem a procedência das peças, acessórios e materiais 
destinados à substituição; 
 
q) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 02 (dois) dias úteis, a contar 
da solicitação, salvo ocorrência por força maior;  
 
r) Garantir por, no mínimo, 06 (seis) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o 
que ocorrer primeiro, os serviços e peças utilizados em motor, caixa de velocidade 
e diferencial; 
 
s) Garantir por, no mínimo, 03 (três) meses ou 3.000 km (três mil quilômetros), o 
que ocorrer primeiro, os demais serviços e peças; 
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t) Garantir os serviços realizados durante 90 (noventa) dias, mesmo após o 
término da vigência do contrato, na hipótese de falha técnica, desde que por culpa 
exclusiva dos seus técnicos e/ou prepostos, quando do cumprimento das 
obrigações; 
 
u) Responder integralmente pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 
por ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus funcionários, 
prepostos ou terceiros, independentemente de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 
 
v) Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, pedágios, 
taxas, etc.) desde que praticada por seus funcionários e ocorrerem quando o 
veículo estiver sob a sua responsabilidade; 
 
w) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade 
exigidas na licitação; 
 
x) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais 
ligadas ao contrato; 
 
y) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SAPEV no prazo de 2 (dois) 
dias úteis e aceitar a fiscalização dos serviços, permitindo o acesso às suas 
instalações; 
 
z) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
 
aa) Cumprir as determinações do Gestor e do Fiscal do contrato, a fim de que os 
serviços sejam regularmente prestados; 
 
bb) Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços 
objeto deste contrato; 
 
cc) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 
 
dd) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 
 
ee) Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito 
público; 
 
ff) Indicar, quando da apresentação do primeiro orçamento, o aplicativo de 
orçamentação eletrônica eleito para fins da contratação, que tenha por base os 
preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a 
exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros tecnicamente equivalentes. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços 
objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa 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). 
 
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá observar ainda as seguintes obrigações 
referentes  à sustentabilidade: 

 

a) Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 

1º, exceto aquele a que não se aplica a referida instrução. 

 

b) A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 

Normativa SLTI/ MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 

Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de 

setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de 

setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

 

c) A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços. 

 

d) A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

 

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

 
 São Obrigações do Contratante: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que 
serão designados como Gestor e Fiscal, que serão responsáveis inclusive pela 
negociação dos preços apresentados por meio do orçamento da Contratada, para 
a obtenção de preços melhores, sempre que possível; 

b) Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise da 
proposta de manutenção e documentação complementar apresentadas pela 
empresa Contratada, por meio escrito, seja impresso ou eletrônico, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis; 

 

b.1) A autorização impressa será recebida em duas vias pela 
Contratada, retornando ao Contratante uma das vias assinada e 
datada;  

b.2) A autorização por meio eletrônico será encaminhada ao 
endereço de correio pela Contratada quando da apresentação de 
sua proposta em procedimento licitatório e será considerada 
recebida imediatamente; 

 

c) Receber o veículo devolvido pela empresa contratada, lavados e aspirados, 
após a realização dos serviços; 

 

 

d) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada 
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
pertinentes. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  

 
 A vigência do contrato do objeto deste edital será de 12 (doze) meses, 

contados da data da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por mútuo acordo entre as 
partes, mediante Termo Aditivo, comprovada a sua vantajosidade para a Administração, 
observado o limite de 60 (sessenta) meses).. 

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

I – não assinar o contrato; 
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II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou 

na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 

em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 

obrigações assumidas; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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PARÁGRAFO QUARTO -  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 
02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO QUINTO -   O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -   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.  
 
PARÁGRAFO OITAVO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO NONO -   Se o 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. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  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. 
 
PARÁGRAFO DOZE -   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. 
 

Minuta de edital alterada (0706097)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 535



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PARÁGRAFO TREZE -   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
 A CONTRATADA deverá prestar uma das garantias previstas no art. 56, 
§1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da assinatura deste contrato, a fim de assegurar a 
execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA 
DA CONTRATADA 
   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de  Licitações   
e às estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes 
no procedimento administrativo nº 0010231-21.2019.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, 
na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
  

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado 
pelos representantes a seguir: 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
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Presidente do TRE/AL 
 
Pela Empresa 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

 

 

_______________________(razão social), CNPJ nº ___________, declara  que 

tomou ciência do teor dos subitens 6.3 a 6.4.1, 7.2 a 7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3 do Termo 

de Referência, abaixo transcritos: 

 

“ 6.3.Os valores sobre os quais incidirá o desconto percentual ofertado para as peças serão 

estabelecidos a partir de orçamentos produzidos no ambiente do aplicativo de 

orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços praticados 

pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, 

ORION e outros, conforme precificação padrão do software, cuja obtenção consiste em 

ônus executivo da Contratada, incluso no preço proposto. 

6.4.Os valores a serem pagos pelos serviços serão aqueles ofertados pela Contratada em 
sua proposta de preços final, aprovada em licitação, conforme modelo constante do Anexo 
I-B. 

6.4.1.As quantidades de serviços serão estabelecidas a partir de orçamentos produzidos no 
ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por 
base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo 
de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, cuja 

obtenção consiste em ônus executivo da Contratada, incluso no preço proposto. 

7.2. O serviço de manutenção veicular será pago: 

 

7.2.1.Considerando-se principalmente o orçamento de preços à vista obtido no ambiente do 

aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços 

praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, 

CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, tanto para materiais, 

como para as quantidades dos serviços, respeitando-se os valores da proposta vencedora, 

conforme detalhamento do modelo constante do Anexo I; 

 

7.2.2.Tomando-se como referencial de confirmação a pesquisa de preços descrita no 

subitem 7.5.2, adiante, nas condições ali especificadas, utilizando-se os valores deste em 

substituição aos do orçamento líquido (após aplicação dos descontos da proposta 

vencedora) obtido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela 

Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de 

veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme 

quantificação padrão do software, quando seus valores forem mais vantajosos para 

Administração, em confrontação com o resultado do procedimento descrito no subitem 

7.2.1; 
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7.2.1.1A análise da vantajosidade dos orçamentos deverá ser realizada item por item; 

 

7.5.Os serviços serão executados de acordo com os demonstrativos abaixo relacionados, 

que serão fornecidos à Contratante pela empresa Contratada, em conjunto com os 

orçamentos apresentados, por serem ferramentas essenciais à fiscalização do contrato e ao 

pagamento das Ordens de Serviços: 

 

7.5.1.Orçamento do qual constem todas as peças e serviços necessários à manutenção 

veicular, emitido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela 

Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de 

veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme 

quantificação padrão do software; 

 

7.5.1.1.A Contratante, por meio de seu Gestor, Fiscal ou outro servidor designado para 

tanto, poderá comparecer ao estabelecimento da Contratada e solicitar demonstração do 

funcionamento do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha 

por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a 

exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software 

e repetição do procedimento de orçamentação para confrontação, por amostragem, dentro 

do prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de entrega do extrato original; 

 

7.5.2. Nos orçamentos em que a mão-de-obra alcançar valores superiores a R$500,00 

(quinhentos reais), naqueles em que as peças e materiais alcançarem valores superiores a 

R$2.000,00 (dois mil reais), ou ainda, por amostragem, o Contratante realizará pesquisa de 

mercado imediatamente após o recebimento dos orçamentos, através de sua Seção de 

Instrução de Contratações - SEIC, com vistas a aferir a compatibilidade de preços com o 

mercado local; 

 

7.5.2.1.Caso o preço à vista praticado no mercado local seja inferior ao preço líquido 

apresentado no orçamento, a Contratada deverá ajustar sua proposta de modo a oferecer 

preço igual ou inferior àquele aferido pelo Contratante; 

 

7.5.2.2Para que seja obrigatória a aplicação da sistemática descrita nos subitens 7.5.2 e 

7.5.1, acima, os valores deverão ser considerados por item, ou seja, o resultado da 

multiplicação do valor unitário pela respectiva quantidade; 

 

7.5.2.3. A pesquisa de mercado a ser realizada pela SEIC terá o prazo de 03 (três) dias para 

apresentar conclusão que aponte os preços de mercado ou relate a impossibilidade de obtê-

los.” 
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________(local), _____ de _________ de 2020. (data) 

 

 

______________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO V  

 Declaração de Sustentabilidade 

 

 

 

_______________________(razão social), CNPJ nº ___________, declara,  para os devidos fins, 
que se compromete com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências 
impostas pela Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI/MPOG. 
 
 
 
 
 
 
 

________(local), _____ de _________ de 2020. (data) 

 

 

______________________________ 

Representante Legal 

 
 
 

 

Minuta de edital alterada (0706097)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 541



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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2020.
À AJ-DG,
com minuta do edital ajustada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/05/2020, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0706098 e o código CRC BA2B49A9.

0010231-21.2019.6.02.8000 0706098v1
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PROCESSO : 0010231-21.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

 

Parecer nº 918 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 

Retornam os autos para conclusão da análise
iniciada no Parecer 854 (0700131) sobre a minuta de pregão
eletrônico para contratação dos serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios
originais, genuínos ou similares que atendam às
recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desteTribunal.

Naquela ocasião foram foram solicitadas algumas
diligências:

 
"Para o regular andamento do

feito, faz-se necessário trazer aos autos os
elementos relativos aos itens  2,  9 e 10 da
tabela acima, faltantes, salvo melhor percepção.

Ademais, após a juntada dos itens
acima, que integrarão o edital,  há que se
efetuar também as seguintes alterações:

a) Na minuta do edital
- descrever no item 7.3.1 a
composição do preço final
(serviços + peças);
- incluir no item 8.10.2 a
prova de regularidade com a
Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do licitante,
uma vez que o certame
também inclui o fornecimento
de peças,
b) No termo de Referência
- atualizar a legislação
indicada  nos itens 3.1 e 4.1
- incluir as justificativas
exigidas nos itens 9 e 10 da
tabela de verificação no corpo
do Termo de Referência.
c) Na minuta do Contrato
- Na Cláusula Oitava - das
obrigações da contratada -
  incluir aquelas referentes à
sustentabilidade, indicadas no
item 16 do Termo de
Referência."

 
 

Quanto aos itens 9 (O Termo de Referência contém
justificativa para o agrupamento de itens?)  e 10 (O Termo de
Referência contém justificativa para a exigência de atestados
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de capacidade técnica?) da tabela de verificação, o novo
Termo de Referência elaborado pela SAPEV supriu a lacuna
anteriormente detectada (0704641)

 
As alterações recomendadas na minuta do Edital,

no Termo de Referência e na minuta do Contrato foram
efetuadas pela SLC (0706097).

 
No entanto, resta pendente a diligência referente

ao item 2 da tabela de verificação: esclarecer se a contratação
pretendida integra o planejamento de contratações.

 
Em se sanando a pendência acima, em

complemento ao antedito Parecer (0700131) e nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria
Jurídica aprova a minuta do edital de licitação (0706097) na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação dos
serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva
e m veículos automotores, tudo de acordo com a requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 19/05/2020, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/05/2020, às 15:40, 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
0706255 e o código CRC B7852E20.

0010231-21.2019.6.02.8000 0706255v5

Parecer 918 (0706255)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 544



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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2020.
À Secretaria de Administração, para cumprimento

da diligência recomendada no Parecer 918 (0706255), da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/05/2020, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0706349 e o código CRC 8D84F016.

0010231-21.2019.6.02.8000 0706349v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0706349, esclareço

que a manutenção veicular integra o plano de contratações do
presente exercício, especificamente o item 23 do quadro
anexo à Portaria Presidência 90/2020, publicada no DEJEAL
de 19/03/2020 (link para visualização:https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/gestao-administrativa/plano-das-
contratacoes-administrativas/plano-contratacoes-
administrativas-2020.pdf).

Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/05/2020, às 23:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0708207 e o código CRC 8900B8FF.

0010231-21.2019.6.02.8000 0708207v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 22 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
GLOBAL, objetivando a contratação dos serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva em veículos
automotores, tudo de acordo com a
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal, consoante minuta 0706097,
aprovada pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do
Parecer 854 (0700131), complementado pelo Parecer 918 (0706255),
bem assim o despacho 0708207, firmado pelo Senhor Secretário de
Administração, no qual  esclareceu que a contratação pretendida
integra o planejamento de contratações conforme link apresentado,
saneando assim, a pendência apontada pela AJ-DG (0706255).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
26/05/2020, às 12:34, 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
0708301 e o código CRC 6280B60E.
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PROCESSO : 0010231-21.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva
em veículos automotores.

 

Decisão nº 1473 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0708301.

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 global, objetivando
a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e
corretiva em veículos automotores, com fornecimento de peças de
reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam
às recomendações dos fabricantes, da frota do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com a justificativa constante no
termo de referência (0704641), elaborado pela Seção de
Administração de Prédios e Veículos e
conforme 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 0706097, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 918 (0706255), em complemento ao Parecer
nº 854 (0700131) e demais medidas cabíveis.
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 26/05/2020, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0710638 e o código CRC E3B29875.
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DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2020.
Sigam os autos à SLC, para abertura da fase

externa do certame, na forma determinada pela Presidência,
na Decisão nº 1473 (doc. 0710638).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/05/2020, às 18:40, 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
0711078 e o código CRC 169D224B.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020 

 

PROCESSO Nº 0010231-21.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL – 
LOTE ÚNICO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 12 de junho de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 9 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL – LOTE 
ÚNICO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação dos serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, 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 DA VIGÊNCIA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação serviços continuados 
de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com 
fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que 
atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2. A vigência do contrato do objeto deste edital será de 12 (doze) meses, 
contados da data da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por mútuo acordo entre as 
partes, mediante Termo Aditivo, comprovada a sua vantajosidade para a Administração, 
observado o limite de 60 (sessenta) meses). 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
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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 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

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

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
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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 prestados 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 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 
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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; 

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. 
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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. 

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

considerando o somatório do valor dos serviços ofertados, mais o valor estimado 

para as peças, com a incidência do percentual de desconto proposto (valor 

proposto dos serviços + valor estimado para  peças com desconto proposto). 

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. 

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. 
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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 

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.  
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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 (serviços + peças) para os serviços ora  
licitados é de R$ 189.269,52 (cento e oitenta e nove mil e duzentos e sessenta e 
nove reais e cinquenta e dois centavos), que, de modo algum, vincula a decisão 
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
7.3.1.1. O critério de aceitabilidade de preços também será aferido em relação 
ao valor unitário e total de cada serviço  e relação  ao valor proposto para os 
materiais (já com desconto), em conformidade com os valores previstos no Anexo 
I-A.  
 

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 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 
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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. 
 

7.8. Deverá ser encaminhado pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 

prazo de 2 (duas) horas, tabela discriminando os valores unitários e totais dos serviços e 

peças, no modelo do Anexo I-B.  

7.9. A licitante deverá ser encaminhar, pelo sistema, quando solicitado pelo 

pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, Declaração de Ciência nos termos do Anexo IV e 

Declaração de Sustentabilidade nos termos do Anexo V. 

 

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

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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7.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

7.12. 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 6.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
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 
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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 

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; 

Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2020 (0711380)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 560



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho de 

suas atividades. 

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; 
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual, 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; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual 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 ou estaduais 

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 que se enquadre como   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 de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade 

fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 
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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.  

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. 

 

8.10.3. Qualificação técnica: Atestado de Capacidade Técnica que comprove a 

execução de serviços semelhantes ao objeto licitado, com número de veículos 

manutenidos igual ou superior a 12 (doze), quantidade equivalente a 

aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do número de veículos a serem 

atendidos no âmbito da contratação pretendida. 

8.10.4. Qualificação econômica financeira: comprovar que possui patrimônio 

líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 

contratação objeto deste edital. 

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: 
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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 dos serviços ofertados; 

d) conter o preço unitários e total de todos dos serviços ofertados; 

e) conter o percentual de desconto ofertado para peças. 

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). 

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. 
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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. 

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. 
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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 25.11 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. 

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. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor 

poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta aceita em licitação e 

aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, (i) a requerimento da contratada, em se 

tratando do valor unitário atribuído ao homem/hora e caso se verifique hipótese legal que 
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autorize reajustamento e (ii) no interesse da Administração, por meio de procedimento 

administrativo de iniciativa da Gestão contratual, para a manutenção do valor real a ser 

despendido com peças, acessórios, componentes e materiais. 

14.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou 

de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a 

ser determinado pela legislação então em vigor. 

14.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

14.4. O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente 

contratados da defasagem provocada pela inflação, de maneira a manter o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato e a capacidade de manutenção da frota da Contratante 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 
15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 
obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a 
Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
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 assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

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. 
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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% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou 

na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em 

razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 

assumidas; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

17.4.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

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. 
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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 08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento 
da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, que deverá ser 
emitida mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos 
serviços, juntamente com todas as Certidões Negativas de Débitos. 
 
18.2.  A falta de apresentação de qualquer documento impedirá o início do 
prazo para pagamento. 
 
18.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela 
única, respeitando-se o descrito no item 18.1. 
 
18.5. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.6. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
18.7. Se a empresa for optante do 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. 
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18.8. 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 
 
TWX= 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) e 33.90.30 (Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do contratante estão disponíveis no Anexo III – Minuta 
do Contrato. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. As obrigações da contratada estão disponíveis no Anexo III – Minuta do 
Contrato. 
  
 
22 – DO EFETIVO VALOR DO CONTRATO 
 

22.1.  Independentemente do critério para formulação de lances e correspondente 

escalonamento das propostas, o valor efetivo do contrato corresponderá  ao valor proposto  

para  os serviços (valor constante da última linha da Tabela 1 do Anexo I-B, preenchido pelo 

licitante),  mais o valor total  estimado para peças de R$ 64.650,00 (sessenta e quatro mil e 

seiscentos e cinquenta reais), independente da aplicação  do percentual de desconto 

oferecido pela licitante. 

 
23 - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
23.1.  O licitante vencedor deverá prestar uma das garantias previstas no 
art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do contrato, no 
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prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da assinatura do contrato, a fim de assegurar 
a execução do contrato. 

 
23.1.1.  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do 
valor da garantia prestada. 

 
23.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
24 -  DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

24.1.  A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos 

termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração. 

24.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto 

aquele a que não se aplica a referida instrução. 

24.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 

Normativa SLTI/ MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 

de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da 

Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

24.4. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços. 

 

24.5. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

 

24.6. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no momento da 

execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental. 

 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  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 
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jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

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

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

contratação. 

25.5.  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.  

25.6. 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. 

25.7.  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. 

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

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

 
25.9. 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. 
 
25.10. 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. 
 
25.11.   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. 
 
25.12. 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. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.13, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos Serviços e  Valores Estimados Unitários e totais – 
Critério de Aceitabilidade; 
ANEXO I – B - Tabela com Valores Unitários e Totais dos serviços e peças para 
preenchimento; 
ANEXO I-C – Modelo de Ordem de Serviço; 
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ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato; 
ANEXO IV – Declaração de Ciência; 
ANEXO V – Declaração de Sustentabilidade. 
 

 
25.15. 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, 27 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 
 

1.1. Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 

veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e 

acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos 

fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e 

especificações descritas neste Termo de Referência. 

1.2. Do detalhamento do objeto: 

 

Serviços/Peças Especificação 

 
Manutenção Veicular 

Serviço de manutenção de veículos (mão de obra) 

Fornecimento de peças, acessórios, componentes e/ou materiais 
necessários à manutenção e conservação de veículos. 

 

1.3. A licitação em único item justifica-se pela necessidade de preservar a integridade 

qualitativa do objeto, uma vez que vários prestadores de serviços poderão implicar em 

descontinuidade da padronização, bem como em dificuldades gerenciais e, até mesmo, 

aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. 

Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e 

eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos serviços, o que fica sobremaneira 

dificultado quando se tratam de diversos prestadores. 

 

 

2.1. A contratação de empresa especializada para os serviços acima citados é essencial 

para que os veículos pertencentes à frota do TRE/AL estejam sempre em condições de 

realizar o transporte de pessoas e materiais necessários ao cumprimento dos trabalhos 

deste Regional, satisfazendo as expectativas de eficiência, conforto e segurança, bem 

como para garantir o prolongamento da vida útil da frota. 

2.2. A realização do certame, concentrado em único item, justifica-se: 2.2.1. Pela 

facilidade no diagnóstico das necessidades de manutenção, evitando duas ou mais 

visitas para avaliações técnicas, que ainda estão sujeitas a conflitos; 

1. DO OBJETO 

2. DA JUSTIFICATIVA 
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2.2.2. Pela facilidade na fiscalização da execução dos serviços, que serão realizados em 

somente uma localidade, permitindo ao fiscal um acompanhamento mais próximo;  

2.2.3. Pela facilidade na execução dos serviços, tornando completamente desnecessários 

deslocamentos entre diversas oficinas, para realização de serviços de naturezas distintas, 

evitando ocasionais despesas com acionamento de guinchos para esses deslocamentos; 

 2.2.4. Pelo afastamento de dúvidas quanto ao eventual acionamento de garantias por 

ressurgimento de defeitos que envolvam mais de uma espécie de manutenção; 

 2.2.5. Pela economicidade atingível através da economia de escala, por tornar a 

contratação mais interessante aos prestadores de serviço;  

2.2.6. Pela diminuição da margem de erro na estimativa de necessidade de manutenção 

dos veículos, pois que compartilhada por vários veículos, em todas as linhas de 

prestação de serviços, reduzindo o comprometimento orçamentário com reservas que 

não se pode precisar se serão aplicadas;  

2.2.7. Pela uniformização da qualidade do serviço, desde que controlada junto a um 

único prestador.  

2.3. A exigência de atestado de capacidade técnica justifica-se pela seleção de licitantes 

que tenham condições de executar o objeto proposto, considerando-se a demonstração 

de experiências bem sucedidas, cautela adicional para a contratação, com o objetivo de 

minorar os riscos de inadimplemento contratual. 

 

3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 

2.271/97, constituindo-se em atividades materiais acessórias e, dadas as suas 

características, usualmente encontradas no mercado e de fácil especificação, inserem-

se no conceito de bens e serviços comuns, para fins do disposto na Lei nº 10.520/02 e 

no Decreto nº 10.024/19. 

3.2. O objeto da contratação caracteriza-se como serviço essencial e continuado, 

enquadrando-se na exceção do art.57, II, da Lei nº 8.666/93, sendo imprescindível seu 

constante acionamento para a conservação dos veículos, minimizando a utilização do 

uso de frota terceirizada substituta e os gastos excedentes relacionados. 

 

3.3. O Colendo Tribunal de Contas da União exemplifica como serviço continuado a 

manutenção de veículos, conforme jurisprudência abaixo: 

 

Serviços de natureza contínua são serviços auxiliares e 

necessários a Administração no desempenho das 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2020 (0711380)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 576



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

respectivas atribuições. São aqueles que, se interrompidos, 

podem comprometer a continuidade de atividades 

essenciais e cuja contratação deva estender-se por mais de 

um exercício financeiro. O que é continuo para determinado 

órgão ou entidade pode não ser para outros. São exemplos 

de serviços de natureza contínua: vigilância, limpeza e 

conservação, manutenção elétrica, manutenção de 

elevadores, manutenção de veículos etc. Em processo 

próprio, deve a Administração definir e justificar quais 

outros serviços contínuos necessita para desenvolver as 

atividades que lhe são peculiares. (TCU. Licitações e 

contratos: orientações e jurisprudência do TCU/Tribunal de 

Contas da União. 4. ed. rev., atual. e ampl. Brasília: TCU, 

SecretariaGeral da Presidência; Senado Federal, 

Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, p. 

772) 

3.4. A manutenção preventiva e corretiva de veículos é um serviço essencial para manter a 

integridade dos veículos oficiais deste Regional, razão pela qual tal serviço não pode sofrer 

descontinuidade, sob pena de paralisação de funções de permanente interesse público. Portanto, 

resulta a possibilidade jurídica de se aplicar o disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que 

a Administração demonstre a vantagem econômica da prorrogação. 

A contratação de pessoa jurídica para execução das atividades objeto do presente Termo de 

Referência encontra amparo legal na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto 10.024, de 20 

de setembro de 2019; Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se 

subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações correlatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO 
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Compõem a frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas os seguintes veículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DA FROTA DE VEÍCULOS 
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Marca Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha 

 
 
 
 
 
 

L 200 Triton HPE 3.2 2015/201
6 

Diesel-S10 QLD 0340 Pesada 

L 200 Triton HPE 3.2 2015/201
6 

Diesel-S10 QLD 1770 Pesada 

L 200 Triton HPE 3.2 2015/201
6 

Diesel-S10 QLD 0350 Pesada 

 
Marca 

Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volkswagen 

Gol 1.6 
  

2011/2012 Flex NMG 2274 Leve 

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2544 Leve 

Gol 1.6 2011/2012 Flex NMG 2564 Leve 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2972 Leve 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2982 Leve 

Gol 1.6 2014/2015 Flex ORE 2992 Leve 

Micro-ônibus Eurobus 2014/2014 Diesel-S10 OXN 8228 Pesada 

 Lancer 2.0 CVT 2015/2016 Gasolina QLD 3531 Leve 
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Mitsubishi 

L 200 Triton 2013/201
4 

Diesel-S10 ORI 3539 Pesada 

General 
Motors 

Cruze LT 1.8 2013/201
3 

Flex ORI 7195 Leve 

 
 

Ford 

Caminhão Cargo 1319 2015/201
6 

Diesel QLB 3471 Pesada 

Van transit furgão 2.2 2013/201
3 

Diesel ORK 7700 Pesada 

 

 
Citroen 

Jumper M33M 2.3 S 2010/201
1 

Diesel NME 3489 Pesada 

C4 Lounge Shine 2018/201
9 

Flex QLD 2332 Leve 

 

Fiat 
Fiorino 1.4 2015/201

6 
Flex QLD 0960 Leve 

 

Iveco 
Caminhão Daily 55C17 2012/201

3 
Diesel-S10 ORE 7431 Pesada 

 

Agrale 
Caminhão A 10.000 2013/201

3 
Diesel-S10 OHC 1923 Pesada 

Honda Motocicleta CG 125 
Cargo 

2006/200
6 

Gasolina MVH 4144 Leve 

Motocicleta CG 125 
Cargo 

2011/201
1 

Gasolina NMN 8137 Leve 

Marca Modelo Ano/Fab Combustível Placa Linha 

 Motocicleta CG 125 
Cargo 

2006/200
6 

Gasolina MVH 4074 Leve 

 

Yamaha 
YBR 125 2009/200

9 
Gasolina NLC 8218 Leve 

 

Renault 
Master L3H2 2018/201

9 
Diesel-S10 QLF 0022 Pesada 
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5.2 O quantitativo/marca/modelo dos veículos poderá sofrer alteração mediante a elaboração de 

termo aditivo para essa finalidade. 

 

 

 

6.1. O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base na 

necessidade de serviços de manutenção de veículos incluindo mão de obra e peças, materiais e 

acessórios, considerando-se os preços da última contratação, majorados em 8% (oito por cento). 

6.2. O detalhamento da estimativa de quantidades de serviços e peças encontra-se no Anexo I. 

6.3. Os valores sobre os quais incidirá o desconto percentual ofertado para as peças 

serão estabelecidos a partir de orçamentos produzidos no ambiente do aplicativo de orçamentação 

eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes 

concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, 

conforme precificação padrão do software, cuja obtenção consiste em ônus executivo da 

Contratada, incluso no preço proposto. 

6.4. Os valores a serem pagos pelos serviços serão aqueles ofertados pela Contratada 

em sua proposta de preços final, aprovada em licitação, conforme modelo constante do Anexo I, 

com a incidência do desconto sobre o valor unitário estimado pela Administração. 

6.4.1. As quantidades de serviços serão estabelecidas a partir de orçamentos produzidos 

no ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base 

os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de 

AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, cuja obtenção 

consiste em ônus executivo da Contratada, incluso no preço proposto. 

 

 

7.1. Os serviços compreendem a manutenção da Frota de Veículos Oficiais, com 

serviços e fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais, abrangendo todas 

as áreas e especialidades automotivas afetas à integridade dos veículos e relativos à manutenção, 

análise, avaliação e diagnóstico, desmontagem, montagem, retificação, reparação, correção, 

restauração, reposição, troca e remendo em pneus e câmaras de ar furados ou danificados. 

7.2. O serviço de manutenção veicular será pago: 

 

7.2.1. Considerando-se principalmente o orçamento de preços à vista obtido no 

ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os 

6. DA ESTIMATIVA ANUAL – PEÇA/MATERIAL, MÃO DE OBRA/SERVIÇO 

7. DA EXECUÇÃO E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 
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preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, 

CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, tanto para materiais, como 

para as quantidades dos serviços, respeitando-se os valores da proposta vencedora, conforme 

detalhamento do modelo constante do Anexo I; 

 

7.2.2. Tomando-se como referencial de confirmação a pesquisa de preços descrita no 

subitem 7.5.2, adiante, nas condições ali especificadas, utilizando-se os valores deste em 

substituição aos do orçamento líquido (após aplicação dos descontos da proposta vencedora) 

obtido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que 

tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a 

exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, 

quando seus valores forem mais vantajosos para Administração, em confrontação com o resultado 

do procedimento descrito no subitem 7.2.1; 

 

7.2.2.1. A análise da vantajosidade dos orçamentos deverá ser realizada 

item por item; 

 

7.3. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de: 

 

a) emprego de mão de obra pela empresa contratada para execução de reparos, 

conservação e recuperação de veículos; 

 

b) fornecimento e aplicação de peças, materiais e acessórios de reposição que atendam às mesmas 

especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína da 

fabricante/montadora, nos termos da ABNT NBR 15296, a serem utilizados na execução dos 

serviços objeto da licitação 

7.4. A manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos fabricantes 

e de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da Contratante, bem 

como quando houver a necessidade decorrente de imprevistos, tais como: panes mecânicas e 

elétricas, casos fortuitos ou motivos de força maior. 

 

7.5. Os serviços serão executados de acordo com os demonstrativos abaixo relacionados, que 

serão fornecidos à Contratante pela empresa Contratada, em conjunto com os orçamentos 

apresentados, por serem ferramentas essenciais à fiscalização do contrato e ao pagamento das 

Ordens de Serviços: 
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7.5.1. Orçamento do qual constem todas as peças e serviços necessários à manutenção veicular, 

emitido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que 

tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a 

exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software; 

 

7.5.1.1. A Contratante, por meio de seu Gestor, Fiscal ou outro servidor designado para tanto, 

poderá comparecer ao estabelecimento da Contratada e solicitar demonstração do funcionamento 

do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços 

praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, 

CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software e repetição do 

procedimento de orçamentação para confrontação, por amostragem, dentro do prazo de 02 (dois) 

dias úteis após a data de entrega do extrato original; 

 

7.5.2. Nos orçamentos em que a mão-de-obra alcançar valores superiores a R$500,00 (quinhentos 

reais), naqueles em que as peças e materiais alcançarem valores superiores a R$2.000,00 (dois 

mil reais), ou ainda, por amostragem, o Contratante realizará pesquisa de mercado imediatamente 

após o recebimento dos orçamentos, através de sua Seção de Instrução de Contratações - SEIC, 

com vistas a aferir a compatibilidade de preços com o mercado local; 

 

7.5.2.1. Caso o preço à vista praticado no mercado local seja inferior ao preço líquido apresentado 

no orçamento, a Contratada deverá ajustar sua proposta de modo a oferecer preço igual ou inferior 

àquele aferido pelo Contratante; 

 

7.5.2.2. Para que seja obrigatória a aplicação da sistemática descrita nos subitens 7.5.2 e 7.5.2.1, 

acima, os valores deverão ser considerados por item, ou seja, o resultado da multiplicação do valor 

unitário pela respectiva quantidade; 

 

7.5.2.3.A pesquisa de mercado a ser realizada pela SEIC terá o prazo de 03 (três) dias para 

apresentar conclusão que aponte os preços de mercado ou relate a impossibilidade de obtê-los. 

 

7.6. A empresa contratada deverá atender prontamente a todos os chamados que 

receber do Gestor ou do Fiscal do Contrato em no máximo 4 (quatro) horas, contadas do registro 

da solicitação dos serviços, quando da ocorrência de panes em componentes dos 

veículos/motores. 
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7.7. A empresa contratada deverá apresentar o orçamento para a execução dos serviços no prazo 

máximo de 2 (dois) dias úteis após a entrada do veículo no seu estabelecimento ou da solicitação 

do serviço pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato. 

 

7.8. Nenhum serviço será realizado antes da autorização do Gestor ou do Fiscal do Contrato. 

 

7.9. A empresa Licitante deverá fornecer números de telefone fixos e celulares, bem como 

endereço eletrônico para comunicação com os responsáveis pelas equipes de manutenção 

veicular, que devem ser funcionais nos horários descritos no subitem 7.10, pelo menos. 

 

7.10. Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta no período de 08h00min 

as 18h00min, nos dias úteis, e de 08h00min as 12h00min, aos sábados. 

 

7.10.1. Verifica-se a necessidade da prestação dos serviços aos sábados, de 08h00min as 

12h00min, haja vista que há prestação de serviço no Setor de Transporte aos sábados de forma 

eventual, caso contrário, prejudicaria a prestação do serviço do TRE-AL. 

 

7.11. As revisões de caráter preventivo deverão obedecer aos cronogramas de manutenção 

definidos pelos fabricantes nos Manuais de Proprietário, analisado o interesse da Administração 

em sua execução. 

 

7.12. Das especificações do fornecimento de peças e acessórios: 

 

7.12.1. A empresa contratada deverá providenciar, quando houver necessidade de substituições de 

acessórios, componentes, partes e peças de reposição, orçamento obtido por meio do aplicativo de 

orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas 

redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e 

outros, conforme quantificação padrão do software, tanto para materiais, como para as quantidades 

dos serviços, respeitando-se os valores da proposta vencedora, conforme detalhamento do modelo 

constante do Anexo I. 

 

7.12.2. As peças e acessórios deverão ser novos e de primeiro uso, com garantia de 

fábrica/montadora. 

 

7.12.3. As peças e acessórios substituídos deverão ser entregues à Contratante, no ato da entrega 

do veículo devidamente consertado e disponibilizados para descarte ecologicamente responsável 

pela Contratada após conferência realizada pelo Gestor ou Fiscal, no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
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7.12.4. A empresa contratada deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças e acessórios 

adquiridos e serviços subcontratados, fornecendo toda e qualquer informação ao Gestor ou ao 

Fiscal do Contrato para acompanhamento da execução contratual no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

 

7.12.5. Todas as peças, acessórios e materiais fabricados no Brasil ou no estrangeiro, de venda 

regular no Brasil, também serão fornecidos com o percentual de desconto ofertado na Proposta 

de Preço do licitante. 

 

7.12.6. No caso de fornecimento de peças, acessórios e materiais importados de venda não regular 

no Brasil, serão fornecidos pelo preço de tabela, no mercado nacional, dos fabricantes ou 

revendedores autorizados dos veículos. A empresa Contratada deverá apresentar, junto com o 

orçamento, a indicação do nome do fornecedor e respectivos telefone, endereço de sítio eletrônico 

e correio eletrônico, bem como a demontração do atendimento às exigências do subitem 7.3, “b”. 

 

7.13. Das especificações do fornecimento e instalação de pneus: 

 

7.13.1. A empresa contratada deverá efetuar a substituição de pneus, conforme os preceitos da 

Resolução nº 558/80, de 15 de abril de 1980 (CONTRAN) ou sempre que um defeito de força 

maior exija sua substituição, desde que avaliado e autorizado pelo Gestor ou pelo Fiscal do 

Contrato. 

 

7.13.2. Os pneus deverão ser novos, não reformados ou recauchutados ou remoldados, de acordo 

com as normas da ABNT/NBR, com selo do INMETRO e todas as características técnicas iguais 

ou superiores à recomendação do fabricante. 

 

7.14. Das especificações dos serviços de geometria: 

7.14.1. A empresa contratada deverá efetuar o ajuste da suspensão e cambagem de forma que 

garanta a segurança e a estabilidade do veículo. 

 

7.14.2. A empresa contratada deverá fornecer à Contratante, após a execução dos serviços de 

geometria nos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os 

procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura detectados. 

 

7.15. Das especificações dos serviços de balanceamento de rodas: 
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7.15.1 A empresa contratada deverá executar o cálculo de desbalanceamento externo e interno 

das rodas, estático e dinâmico, fazendo os ajustes necessários, a fim de deixá-las com o 

balanceamento correto. 

 

7.15.2. A empresa contratada deverá fornecer à Contratante, após a execução dos serviços de 

balanceamento de rodas dos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com 

os procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura detectados. 

 

7.16. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de transmissão: 

 

7.16.1. Os serviços de revisão do sistema de transmissão consistem em lubrificação de 

diferencial, caixa de câmbio, folgas, balanceamento de eixo se houver, juntas homocinéticas, 

trizetas e suas respectivas coifas, pontos de eixos e outros. 

 

7.17. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de direção: 

 

7.17.1. Os serviços de revisão do sistema de direção consistem em aperto dos parafusos, 

regulagem e conferência de terminais, lubrificação (graxa e óleo), barra de direção, bomba de 

direção, folgas, correia da bomba, caixa de direção e outros. 

 

7.18. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de freios: 

 

7.18.1. Os serviços de revisão do sistema de freios consistem em regulagem de freio, verificação 

do desgaste das pastilhas, lonas, discos, tambores, nível de fluido e substituição, verificação de 

servo- freio, cuícas de freio, cilindros mestres e auxiliares, freio de estacionamento (cabos, 

pedais, alavancas), válvulas (pneumáticas), aro dos pneus e outros. 

 

7.19. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de arrefecimento: 

 

7.19.1. Os serviços de revisão do sistema de arrefecimento consistem em exame do radiador, 

verificação do nível de água, mangueiras, fluído de radiador e outros. 

 

7.20. Das especificações dos serviços de revisão de motor: 
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7.20.1. Os serviços de revisão de motor: consistem em verificação das correias, óleo, filtro de 

óleo e de combustível, juntas e demais componentes, substituindo peças necessárias e outros. 

 

7.21. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de suspensão: 

 

7.21.1. Os serviços de revisão do sistema de suspensão: consistem em verificação das molas, 

amortecedores, batentes, coifas, bandejas superiores e inferiores, buchas, pivôs, barra 

estabilizadora, rolamentos internos e externos e outros. 

 

7.22. Das especificações dos serviços de borracharia: 

 

7.22.1. O serviço de borracharia deverá ocorrer sempre que necessário, visto não se poder prever 

a necessidade de sua ocorrência. E será caracterizado pelo serviço de montagem e desmontagem 

de pneus, bem como pelo conserto, troca de pneus e câmara de ar, furados ou que tenham sofrido 

qualquer avaria. 

 

7.22.2. A empresa contratada deverá montar e desmontar os pneus dos veículos da frota da 

Contratante utilizando-se de equipamento hidráulico que evite o atrito do mesmo com o aro das 

rodas. 

 

7.22.3. A entrega do veículo deverá ocorrer em até 02 (duas) horas, contada a partir da 

disponibilização da Ordem de Serviço por parte da Contratante. Casos excepcionais serão 

avaliados pela fiscalização do contrato. 

 

7.23. Das especificações dos serviços de lanternagem, funilaria e pintura: 

 

7.23.1. deverão ser realizados sempre que for demandando, mediante orçamento aprovado pela 

fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da Contratante. 

 

7.23.2. Consiste nos serviços de desamassamento, recuperação e quando irrecuperável substituição 

das partes danificadas da lataria e pintura; serviços de solda em geral; reforma ou recuperação de 

assentos, forros do teto e laterais, com aplicação de material de mesmo padrão e qualidade 

mantendo a originalidade do fabricante do veículo. 
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7.24. Serviços de revisão do sistema elétrico e eletrônico: consiste na verificação, conserto 

e/ou substituição quando necessário, de componentes que integram esse sistema, incluindo 

acessórios de sinalização e outros. 

 

7.25. Serviço de substituição dos vidros: deverá ocorrer a substituição dos vidros e espelhos 

sempre que necessário, visto não se poder prever a necessidade de sua ocorrência. Mediante 

orçamento aprovado pela fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte da 

Contratante. 

 

 

 

8.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de 

Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços; 

8.2. Manter oficina localizada no município de Maceió – AL; 

 

8.3. Realizar os serviços de manutenção somente com técnicos componentes dos seus 

próprios quadros, exceto quando solicitado por meio de requerimento protocolizado e 

formalmente autorizada a executá-los de outro modo pela Gestão Contratual; 

 

8.4. Dispor de todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita realização 

de todos os serviços; 

 

8.5. Emitir o orçamento de serviços baseando-se nos tempos constantes do extrato do 

ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os 

preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, 

CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software; 

 

8.6. Apresentar num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis o orçamento dos serviços 

solicitados, indicando prazo para execução dos serviços; 

 

8.7. Emitir orçamento prévio de materiais e peças, onde os preços demonstrem o 

resultado da aplicação dos descontos oferecidos pela Contratada sobre os preços constantes 

do ambiente aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os 

preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de 

8 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software; 

 

8.8. Realizar os serviços de manutenção somente após a aprovação do devido 

orçamento pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato; 

 

8.9. Fornecer todo o material e/ou peças necessárias à perfeita manutenção dos 

veículos componentes da frota do TRE/AL; 

 

8.10. Fornecer exclusivamente peças de reposição novas com as mesmas 

especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original dos 

fabricantes dos veículos, sendo vedado o fornecimento de peças usadas e/ou recondicionadas; 

(Parecer AGU 98/2016; Acórdão TCU 2219/2010) 

 

8.10.1. Demonstrar, sempre que solicitado pela Gestão ou Fiscalização, o atendimento 

aos requisitos dispostos no subitem 8.10 no prazo de 02 (dois) dias úteis; 

 

8.11. Fornecer os produtos acondicionados em embalagem dos respectivos fabricantes, 

com seus logotipos e códigos, devidamente lacrados, passíveis de conferência pela Gestão ou 

Fiscalização em momento anterior a sua aplicação; 

 

8.12. Entregar os veículos, após os serviços, devidamente lavados e aspirados; 

 

8.13. Fornecer junto com a(s) Nota(s) Fiscal(ais), relatório(s) contendo o registro de 

todos os trabalhos efetuados e das peças porventura fornecidas; 

 

8.14. Apresentar, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, arquivo eletrônico atualizado 

até o último dia do mês anterior em formato XLS, XLSX ou ODS, contendo a identificação de 

cada veículo e a discriminação dos procedimentos de manutenção realizados durante a vigência 

do contrato, indicando-se quilometragem contemporânea a cada uma das intervenções e data de 

cada um dos procedimentos; 

 

8.15. Apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação, os documentos e/ou 

notas fiscais que comprovem a procedência das peças, acessórios e materiais destinados à 

substituição; 
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8.16. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 

porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação, 

salvo ocorrência por força maior; 

 

8.17. Garantir por, no mínimo, 06 (seis) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o 

que ocorrer primeiro, os serviços e peças utilizados em motor, caixa de velocidade e diferencial; 

 

8.18. Garantir por, no mínimo, 03 (três) meses ou 3.000 km (três mil quilômetros), o 

que ocorrer primeiro, os demais serviços e peças; 

 

8.19. Garantir os serviços realizados durante 90 (noventa) dias, mesmo após o término 

da vigência do contrato, na hipótese de falha técnica, desde que por culpa exclusiva dos seus 

técnicos e/ou prepostos, quando do cumprimento das obrigações; 

 

8.20. Responder integralmente pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 

por ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus funcionários, prepostos ou 

terceiros, independentemente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo 

TRE/AL; 

 

8.21. Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, pedágios, 

taxas, etc.) desde que praticada por seus funcionários e ocorrerem quando o veículo estiver sob a 

sua responsabilidade; 

 

8.22. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade 

exigidas na licitação; 

 

8.23. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas ao contrato; 

 

8.24. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SAPEV no prazo de 2 (dois) 

dias úteis e aceitar a fiscalização dos serviços, permitindo o acesso às suas instalações; 

 

8.25. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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8.26. Cumprir as determinações do Gestor e do Fiscal do contrato, a fim de que os 

serviços sejam regularmente prestados; 

 

8.27. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto 

deste Termo de Referência; 

 

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

 

8.29. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram, 

nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 

 

8.30. Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 

8.31. Indicar, quando da apresentação do primeiro orçamento, o aplicativo de 

orçamentação eletrônica eleito para fins da contratação, que tenha por base os preços praticados 

pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION 

e outros tecnicamente equivalentes. 

 

8.32. Apresentar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato 

firmado, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após sua assinatura. 

 

 

 

9.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que serão 

designados como Gestor e Fiscal, que serão responsáveis inclusive pela negociação dos preços 

apresentados por meio do orçamento da Contratada, para a obtenção de preços melhores, sempre 

que possível; 

9.2. Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise da 

proposta de manutenção e documentação complementar apresentadas pela empresa Contratada, 

por meio escrito, seja impresso ou eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

9.2.1. A autorização impressa será recebida em duas vias pela Contratada, 

retornando ao Contratante uma das vias assinada e datada; 

9.2.2. A autorização por meio eletrônico será encaminhada ao endereço de 

correio informado pela Contratada quando da apresentação de sua proposta em procedimento 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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licitatório e será considerada recebida imediatamente; 

9.3. Receber o veículo devolvido pela empresa contratada, lavados e aspirados, após a 

realização dos serviços;  

9.4. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada 

na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes. 

 

 

 

 

10.1. A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem como 

fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas; 

10.2. 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. 

 

 

 

11.1. Os serviços executados, bem como a aplicação e/ou fornecimento de peças e 

acessórios de reposição, quando solicitados, ficarão sujeitos, obrigatoriamente, à: 

11.1.1. apresentação de orçamento prévio para análise e aprovação do 

CONTRATANTE e deverá conter a(s) descrição(ões) e preço(s) do(s) serviço(s) a ser (em) 

realizado(s) e prazo de execução do(s) mesmo(s) contado da data de entrada do veículo na oficina; 

 

11.1.2. a(s) especificação(ões) e preço(s) da(s) peça(s), material(is) e/ou 

acessório(s) de reposição, constando código(s) de identificação, nome(s), referência(s), 

modelo(s), capacidade(s) etc; 

 

11.2. Na solicitação de orçamento prévio pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA 

deverá apresentar o mesmo no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

 

10. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

11. DO ORÇAMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APLICAÇÃO 

E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO 
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11.3. O CONTRATANTE poderá recusar o orçamento prévio e solicitar à 

CONTRATADA a sua revisão, e que a execução dos serviços se dê com o que for aprovado. 

 

11.4. Será facultado ao CONTRATANTE, conferir os preços propostos no orçamento 

prévio, por meio de pesquisa de mercado nos termos dos subitens 7.5.2 e seguintes e será 

obrigatório para o Gestor e para o Fiscal do Contrato realizar negociação de preços antes 

da aprovação de cada orçamento. 

 

11.5. As peças e/ou acessórios substituídos pela CONTRATADA, deverão ser 

entregues ao CONTRATANTE, no ato do recebimento do veículo devidamente consertado e serão 

recolhidos pela CONTRATADA para a destinação adequada no segundo dia útil subsequente, 

após verificação da Gestão e/ou Fiscalização contratual; 

 

11.5.1. O endereço para entrega dos veículos e posterior recolhimento das peças e/ou 

acessórios substituídos será o do Edifício-Sede do CONTRATANTE, situado na Avenida Aristeu 

de Andrade, 377, Farol, Maceió, Alagoas. 

 

 

12.1. Será vencedora a Licitante que, atendendo às condições e especificações deste 

edital, oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme modelo constante do Anexo I, 

identificado na Tabela 3 do Anexo I. 

12.2. Independentemente do critério de julgamento, os valores contratuais serão: (i) 

para serviços, o valor constante da última linha da Tabela 1 do Anexo 1, “Valor total proposto 

para os serviços, após desconto”; (ii) para peças, o “valor estimado”, ou seja, anterior ao desconto 

percentual ofertado, constante da Tabela 2 do Anexo I. 

 

12.3. A Licitante deverá firmar termo de ciência dos subitens 6.3 a 6.4.1, 7.2 a 7.2.2.1, 

7.5 a 7.5.2.3 deste Termo de Referência e encaminhá-lo junto a sua proposta final, apresentada 

em procedimento licitatório; 

 

12.3.1. Deverá constar do termo de ciência a transcrição literal dos subitens 6.3 

a 6.4.1, 7.2 a 7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3 deste Termo de Referência, com vistas a conferir o necessário 

destaque àquela sistemática. 

 

12. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
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12.4.  A Licitante deverá apresentar autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para 

desempenho de suas atividades, em respeito à legislação vigente, conforme teor das discussões 

nos autos do PA SEI 0007737-91.2016.6.02.8000, com ênfase no Parecer n.º150 (evento 

0212708), aplicável ao serviço atual. 

 

12.5. A Licitante deverá comprovar, por meio de Atestado de Capacidade Técnica, a execução 

de serviços semelhantes ao objeto licitado, com número de veículos manutenidos igual ou 

superior a 12 (doze), quantidade equivalente a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do 

número de veículos a serem atendidos no âmbito da contratação pretendida. 

 

12.6. A Licitante deverá comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por 

cento) do valor estimado para a contratação no edital licitatório. 

 

 

 

 

13.1. A CONTRATADA deverá recolher os veículos para conserto à sua oficina quando do 

recebimento da Ordem de Serviço do CONTRATANTE (via e-mail ou documento impresso), 

devendo iniciar imediatamente os serviços que se fizerem necessários, observando na sua 

execução o orçamento aprovado pelo CONTRATANTE. 

13.2. A entrega dos referidos veículos devidamente consertados, lavados e em 

condições de uso deverá ocorrer até o primeiro dia útil subsequente à conclusão dos serviços. 

 

 

 

14.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 

corrente, em até 08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 

devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, que deverá ser emitida mensalmente, até o 5º 

(quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, juntamente com todas as 

Certidões Negativas de Débitos; 

14.1.1. A falta de apresentação de qualquer documento impedirá o início do prazo para pagamento. 

14.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 

13. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

14. DO PAGAMENTO 
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eventualmente aplicadas. 

 

14.3. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única, 

respeitando-se o descrito no item 14.1. 

 

14.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

 

14.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as 

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

 

14.6. Se a empresa for optante do 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. 

 

 

15.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

15.1.1. 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; 

 

15.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% 

(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 

sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 

15.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do 

contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 

assumidas; 

 

15.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

15.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 

15. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 
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conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do 

início do cumprimento das obrigações contratuais; 

 

15.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso 

e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 

defesa; 

 

15.4. As multas poderão ser cumuladas e serão, sucessivamente, ou descontadas dos 

valores eventualmente devidos à CONTRATADA, ou da garantia apresentada conforme subitem 

8.32, ou cobradas judicialmente. 
 

 

16.1. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos 

termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, 

reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato. 

16.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele 

a que não se aplica a referida instrução. 

16.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 

Normativa SLTI/ MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 

23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009; em como da 

Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. 

16.4. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços. 

16.5. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

16.6. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no momento da 

execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental. 

 

 

16. DA SUSTENTABILIDADE 
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17.1. A dotação orçamentária consta no edital. 

 

 

 

 

18.1. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser 

reajustado, alcançando a data de formulação da proposta aceita em licitação e aplicando-se o 

índice IPCA acumulado no período, (i) a requerimento da contratada, em se tratando do valor 

unitário atribuído ao homem/hora e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento e 

(ii) no interesse da Administração, por meio de procedimento administrativo de iniciativa da 

Gestão contratual, para a manutenção do valor real a ser despendido com peças, acessórios, 

componentes e materiais. 

18.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado 

pela legislação então em vigor. 

18.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

18.4. O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente contratados 

da defasagem provocada pela inflação, de maneira a manter o equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato e a capacidade de manutenção da frota da Contratante. 

 

 

 

19.1 O Contrato vigorará por 12 meses, contados da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, 

por mútuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, comprovada sua vantajosidade para a 

Administração, por iguais e sucessivos períodos, observado o limite de 60 meses. 

 

 

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18. DO REAJUSTAMENTO 

19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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20.1.A adjudicação deverá ser global; 

20.2.As quantidades de horas/serviços estimadas, constantes do Anexo I, foram adotadas 

para efeito de cálculo do Valor Estimado dos Serviços (mão-de-obra), podendo 

haver, quando da execução dos serviços, variações nos quantitativos expressos neste 

Termo; 

20.3.Os preços finais da proposta da Licitante servirão como critério de julgamento e 

deverão fixar o valor do contrato no que se refere aos serviços estimados, mas não 

deverão afetar o valor do futuro contrato no que se refere a materiais, que será fixado 

de acordo com o valor estimado para materiais no Anexo I; 

20.4.A Licitante vencedora deverá fazer uso exclusivamente do sistema de orçamentação 

eleito no momento da apresentação de seu primeiro orçamento que tenha por base 

os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo 

de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do 

software, tanto para materiais, como para as quantidades dos serviços, respeitando-

se os valores da proposta vencedora, conforme detalhamento do modelo constante 

do Anexo I. 

20.5.Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº8.666/93, 

com suas posteriores alterações e legislação correlata. 

 

Maceió/AL, 17 de 

março de 2020. 

 

Henrique Cirqueira 

Freire Assistente III 

– SAPEV 

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 
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Anexo I-A 
 Especificações dos Serviços, Quantidades  e  Valores Estimados Unitários e 
Totais – Critério de Aceitabilidade; 

 

 

SERVIÇOS QUANTIDADE 

ESTIMADA 

VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO POR 

HOMEM/HORA OU POR 

PROCEDIMENTO EM 

VEÍCULO 

VALOR  TOTAL ESTIMADO 

PROPOSTO PARA O ITEM  

Mecânica e Elétrica geral – 
linha leve 

430 horas R$90,75 R$39.022,50 

Mecânica e Elétrica geral – 
linha pesada 

170 horas R$131,63 R$22.377,10 

Funilaria e Pintura geral – linha 
leve 

20 horas R$ 98,40 R$ 1.968,00 

Funilaria e Pintura geral – linha 
pesada 

15 horas R$197,56 R$2.963,40 

Substituição de pneu – linha 
leve 

16 
procedimentos unitários 

R$ 69,97 R$ 1.119,52 

Substituição de pneu – 
linha pesada 

14 
procedimentos unitários 

R$104,13 R$ 1.457,82 

Alinhamento – linha leve 168 
procedimentos unitários 

(roda) 

R$96,51 R$ 16.213,68 

Alinhamento – linha 
pesada 

132 
procedimentos unitários 

(roda) 

R$ 140,07 R$ 18.489,24 

Balanceamento – linha leve 42 
procedimentos 

R$ 91,82 R$ 3.856,44 
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 unitários (roda)   

Balanceamento – linha 
pesada 

38 
procedimentos 
unitários (roda) 

R$ 135,50 R$ 5.149,00 

Cambagem – linha leve 12 
procedimentos 
unitários (roda) 

R$93,54 R$ 1.122,48 

Cambagem – linha 
pesada 

30 
procedimentos 
unitários (roda) 

R$131,62 R$ 3.948,60 

Troca de óleo+filtro – 
linha leve 

70 
procedimentos 

unitários 

R$101,71 R$ 7.119,70 

Troca de óleo+filtro – 
linha pesada 

55 
procedimentos 

unitários 

R$ 151,86 R$ 8.352,30 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS R$ 133.159,78 

 

 

TABELA 2 

MATERIAIS VALOR ESTIMADO PERCENTUAL DE 
DESCONTO MÍNIMO 

VALOR MÁXIMO 
ESTIMADO PARA 

MATERIAIS 
(VALORxDESCONTO) 

Peças, acessórios, 
componentes, 
insumos etc. 

R$64.650,00 13,21% R$56.109,74 

 

 

TABELA 3 

VALOR GLOBAL  MÁXIMO 
ESTIMADO PARA PROPOSTA 

(SERVIÇOS+MATERIAIS) 

R$ 189.269,52 
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Anexo I-B 
Tabela com Valores Unitários e Totais dos serviços e peças 
 (para preenchimento) 

 

SERVIÇOS QUANTIDADE 

ESTIMADA 

VALOR UNITÁRIO POR 

HOMEM/HORA OU POR 

PROCEDIMENTO EM 

VEÍCULO 

R$ 

VALOR  TOTAL PROPOSTO 

PARA O ITEM  

R$ 

Mecânica e Elétrica geral – 
linha leve 

430 horas   

Mecânica e Elétrica geral – 
linha pesada 

170 horas   

Funilaria e Pintura geral – linha 
leve 

20 horas   

Funilaria e Pintura geral – linha 
pesada 

15 horas   

Substituição de pneu – linha 
leve 

16 
procedimentos unitários 

  

Substituição de pneu – 
linha pesada 

14 
procedimentos unitários 

  

Alinhamento – linha leve 168 
procedimentos unitários 

(roda) 

  

Alinhamento – linha 
pesada 

132 
procedimentos unitários 

(roda) 

  

Balanceamento – linha leve 42 
procedimentos 

  

 

Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2020 (0711380)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 601



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 unitários (roda)   

Balanceamento – linha 
pesada 

38 
procedimentos 
unitários (roda) 

  

Cambagem – linha leve 12 
procedimentos 
unitários (roda) 

  

Cambagem – linha 
pesada 

30 
procedimentos 
unitários (roda) 

  

Troca de óleo+filtro – 
linha leve 

70 
procedimentos 

unitários 

  

Troca de óleo+filtro – 
linha pesada 

55 
procedimentos 

unitários 

  

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS  

 

 

TABELA 2 

MATERIAIS VALOR ESTIMADO PERCENTUAL DE 
DESCONTO MÍNIMO 

VALOR MÁXIMO 
ESTIMADO PARA 

MATERIAIS 
(VALORxDESCONTO) 

Peças, acessórios, 
componentes, 
insumos etc. 

R$64.650,00 % R$ 

 

 

TABELA 3 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
(SERVIÇOS+MATERIAIS) 

R$  
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ANEXO I - C 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 
 

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS 
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS 

ORDEM DE SERVIÇO 

1-IDENTIFICAÇÃO 

Ordem de serviço 
nº: 

 Data de emissão:  Contrato:  

Contrata:  Vigência do 
contrato: 

 

2- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Item Serviço/Peça Unidade Quantidade Valor unitário Valor total 

      

      

      

      

      

TOTAL 

3- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

5-DATAS E PRAZOS 

Data de entrega:  Hora de entrega:  

Prazo para realização dos serviços:    

6-FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

  
Gestor / Fiscal do Contrato Matricula 

TRE-AL 
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ANEXO II 
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  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   
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ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

Pregão nº xx/2020 
 

Contrato nº xx/2020 
Processo nº 0010231-21.2019.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS, CELEBRADO COM A 
EMPRESA XXXXX 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 
XXXX, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO VEÍCULOS, com fulcro na Lei n°. 8.666/93, devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto 
nº 10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada,  a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços continuados de 
manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com 
fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que 
atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº 
xx/2020 e seus anexos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços compreendem a manutenção da Frota de Veículos Oficiais, com 

serviços e fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais, 
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abrangendo todas as áreas e especialidades automotivas afetas à integridade dos 

veículos e relativos à manutenção, análise, avaliação e diagnóstico, desmontagem, 

montagem, retificação, reparação, correção, restauração, reposição, troca e remendo 

em pneus e câmaras de ar furados ou danificados. 

PARÁGRAFO ÚNICO  - As condições e especificações dos serviços e de seus respectivos 
pagamentos estão  descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº xx/2020. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ xxxx, 
compreendendo o valor estimado para aquisição de peças, materiais e acessórios, bem 
como para a prestação dos serviços. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor total estimado para aquisição de peças, materiais e 
acessórios é de R$ 64.650,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Incidirá sobre o valor das peças, materiais e acessórios, o 
percentual de desconto de xx %, conforme proposta da contratada. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O valor total estimado para os serviços é de R$ xxxx. Os valores 
unitários e totais  dos serviços estão discriminados na tabela abaixo: 

 

ITEM SERVIÇOS QUANTIDADE 
ESTIMADA 

VALOR UNITÁRIO POR 
HOMEM/HORA OU POR 

PROCEDIMENTO EM 
VEÍCULO 

R$ 

VALOR  TOTAL 
PROPOSTO PARA O 

ITEM  

R$ 

1 Mecânica e Elétrica 
geral – linha leve 

430 horas   

2 Mecânica e Elétrica 
geral – linha pesada 

170 horas   

3 Funilaria e Pintura 
geral – linha leve 

20 horas   

4 Funilaria e Pintura 
geral – linha pesada 

15 horas   

5 Substituição de pneu 
– linha leve 

16 
procedimen

tos 
unitários 
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6 Substituição de 
pneu – linha pesada 

14 
procedimen

tos 
unitários 

  

7 Alinhamento – linha 
leve 

168 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

8 Alinhamento – linha 
pesada 

132 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

9 Balanceamento – 
linha leve 

42 
procedimentos 

unitários 
(roda) 

  

10 Balanceamento – 
linha pesada 

38 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

11 Cambagem – linha leve 12 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

12 Cambagem – linha 
pesada 

30 
procediment
os unitários 

(roda) 

  

13 Troca de óleo+filtro – 
linha leve 

70 
procedimen

tos 
unitários 

  

14 Troca de óleo+filtro – 
linha pesada 

55 
procedimen

tos 
unitários 

  

 VALOR TOTAL PARA OS SERVIÇOS  

 

 
PARÁGRAFO QUARTO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2020 (0711380)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 607



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente da CONTRATADA, em até 08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento da 
Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, que deverá ser 
emitida mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos 
serviços, juntamente com todas as Certidões Negativas de Débitos. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A falta de apresentação de qualquer documento impedirá o início 
do prazo para pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em 
parcela única, respeitando-se o descrito no caput desta Cláusula. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Se a empresa for optante do 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. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  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 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem 
como fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - 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. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) e 33.90.30 (Material de Consumo). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste contrato, 
com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços; 
 
b) Manter oficina localizada no município de Maceió – AL; 
 
c) Realizar os serviços de manutenção somente com técnicos componentes dos 
seus próprios quadros, exceto quando solicitado por meio de requerimento 
protocolizado e formalmente autorizada a executá-los de outro modo pela Gestão 
Contratual; 
 
d) Dispor de todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita realização 
de todos os serviços; 
 
e) Emitir o orçamento de serviços baseando-se nos tempos constantes do extrato 
do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que 
tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos 
automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme 
quantificação padrão do software; 
 
f) Apresentar num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis o orçamento dos serviços 
solicitados, indicando prazo para execução dos serviços; 
 
g) Emitir orçamento prévio de materiais e peças, onde os preços demonstrem o 
resultado da aplicação dos descontos oferecidos pela Contratada sobre os preços 
constantes do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela 
Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de 
veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme 
quantificação padrão do software; 
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h) Realizar os serviços de manutenção somente após a aprovação do devido 
orçamento pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato; 
 
i) Fornecer todo o material e/ou peças necessárias à perfeita manutenção dos 
veículos componentes da frota do TRE/AL; 
 
j) Fornecer exclusivamente peças de reposição novas com as mesmas 
especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção 
original dos fabricantes dos veículos, sendo vedado o fornecimento de peças usadas 
e/ou recondicionadas; (Parecer AGU 98/2016; Acórdão TCU 2219/2010) 
 
k) Demonstrar, sempre que solicitado pela Gestão ou Fiscalização, o atendimento 
aos requisitos dispostos na alínea “ j “desta cláusula no prazo de 02 (dois) dias úteis; 
 
l) Fornecer os produtos acondicionados em embalagem dos respectivos fabricantes, 
com seus logotipos e códigos, devidamente lacrados, passíveis de conferência pela 
Gestão ou Fiscalização em momento anterior a sua aplicação; 
 
m) Entregar os veículos, após os serviços, devidamente lavados e aspirados; 
 
n) Fornecer junto com a(s) Nota(s) Fiscal(ais), relatório(s) contendo o registro de 
todos os trabalhos efetuados e das peças porventura fornecidas; 
 
o) Apresentar, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, arquivo eletrônico atualizado 
até o último dia do mês anterior em formato XLS, XLSX ou ODS, contendo a 
identificação de cada veículo e a discriminação dos procedimentos de manutenção 
realizados durante a vigência do contrato, indicando-se quilometragem 
contemporânea a cada uma das intervenções e data de cada um dos 
procedimentos; 
 
p) Apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação, os documentos e/ou 
notas fiscais que comprovem a procedência das peças, acessórios e materiais 
destinados à substituição; 
 
q) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 02 (dois) dias úteis, a contar 
da solicitação, salvo ocorrência por força maior;  
 
r) Garantir por, no mínimo, 06 (seis) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o 
que ocorrer primeiro, os serviços e peças utilizados em motor, caixa de velocidade 
e diferencial; 
 
s) Garantir por, no mínimo, 03 (três) meses ou 3.000 km (três mil quilômetros), o 
que ocorrer primeiro, os demais serviços e peças; 
 
t) Garantir os serviços realizados durante 90 (noventa) dias, mesmo após o término 
da vigência do contrato, na hipótese de falha técnica, desde que por culpa exclusiva 
dos seus técnicos e/ou prepostos, quando do cumprimento das obrigações; 
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u) Responder integralmente pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 
por ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus funcionários, 
prepostos ou terceiros, independentemente de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 
 
v) Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, pedágios, 
taxas, etc.) desde que praticada por seus funcionários e ocorrerem quando o veículo 
estiver sob a sua responsabilidade; 
 
w) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade 
exigidas na licitação; 
 
x) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais 
ligadas ao contrato; 
 
y) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SAPEV no prazo de 2 (dois) dias 
úteis e aceitar a fiscalização dos serviços, permitindo o acesso às suas instalações; 
 
z) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
 
aa) Cumprir as determinações do Gestor e do Fiscal do contrato, a fim de que os 
serviços sejam regularmente prestados; 
 
bb) Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto 
deste contrato; 
 
cc) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 
 
dd) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 
 
ee) Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público; 
 
ff) Indicar, quando da apresentação do primeiro orçamento, o aplicativo de 
orçamentação eletrônica eleito para fins da contratação, que tenha por base os 
preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo 
de AUDATEX, CILIA, ORION e outros tecnicamente equivalentes. 

  
PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto 
do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa 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). 
 
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá observar ainda as seguintes obrigações 
referentes  à sustentabilidade: 

 

a) Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 

1º, exceto aquele a que não se aplica a referida instrução. 

 

b) A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 

Normativa SLTI/ MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 

Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de 

setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro 

de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento dos impactos ambientais específicos. 

 

c) A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços. 

 

d) A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

 

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

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que 
serão designados como Gestor e Fiscal, que serão responsáveis inclusive pela 
negociação dos preços apresentados por meio do orçamento da Contratada, para 
a obtenção de preços melhores, sempre que possível; 
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b) Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise da 
proposta de manutenção e documentação complementar apresentadas pela 
empresa Contratada, por meio escrito, seja impresso ou eletrônico, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis; 

 

b.1) A autorização impressa será recebida em duas vias pela 
Contratada, retornando ao Contratante uma das vias assinada e 
datada;  

b.2) A autorização por meio eletrônico será encaminhada ao 
endereço de correio pela Contratada quando da apresentação de 
sua proposta em procedimento licitatório e será considerada 
recebida imediatamente; 

 

c) Receber o veículo devolvido pela empresa contratada, lavados e aspirados, após 
a realização dos serviços; 

 

 

d) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada 
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
pertinentes. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  

 
 A vigência do contrato do objeto deste edital será de 12 (doze) meses, 

contados da data da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por mútuo acordo entre as 
partes, mediante Termo Aditivo, comprovada a sua vantajosidade para a Administração, 
observado o limite de 60 (sessenta) meses).. 

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

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 
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VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou 

na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em 

razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 

assumidas; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

PARÁGRAFO QUARTO -  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO QUINTO -   O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
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PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -   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.  
 
PARÁGRAFO OITAVO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO NONO -   Se o 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. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, 
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  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. 
 
PARÁGRAFO DOZE -   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. 
 
PARÁGRAFO TREZE -   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
 A CONTRATADA deverá prestar uma das garantias previstas no art. 56, §1°, 
da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a partir da data da assinatura deste contrato, a fim de assegurar a 
execução do contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de  Licitações   
e às estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes no 
procedimento administrativo nº 0010231-21.2019.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
  

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 
Pela Empresa 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

 

 

_______________________(razão social), CNPJ nº ___________, declara  que tomou 

ciência do teor dos subitens 6.3 a 6.4.1, 7.2 a 7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3 do Termo de 

Referência, abaixo transcritos: 

 

“ 6.3.Os valores sobre os quais incidirá o desconto percentual ofertado para as peças serão 

estabelecidos a partir de orçamentos produzidos no ambiente do aplicativo de orçamentação 

eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes 

concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, 

conforme precificação padrão do software, cuja obtenção consiste em ônus executivo da 

Contratada, incluso no preço proposto. 

6.4.Os valores a serem pagos pelos serviços serão aqueles ofertados pela Contratada em sua 
proposta de preços final, aprovada em licitação, conforme modelo constante do Anexo I-B. 

6.4.1.As quantidades de serviços serão estabelecidas a partir de orçamentos produzidos no 

ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base 
os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de 
AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, cuja 
obtenção consiste em ônus executivo da Contratada, incluso no preço proposto. 

7.2. O serviço de manutenção veicular será pago: 

 

7.2.1.Considerando-se principalmente o orçamento de preços à vista obtido no ambiente do 

aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços 

praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, 

CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, tanto para materiais, 

como para as quantidades dos serviços, respeitando-se os valores da proposta vencedora, 

conforme detalhamento do modelo constante do Anexo I; 

 

7.2.2.Tomando-se como referencial de confirmação a pesquisa de preços descrita no subitem 

7.5.2, adiante, nas condições ali especificadas, utilizando-se os valores deste em substituição 

aos do orçamento líquido (após aplicação dos descontos da proposta vencedora) obtido a 

partir do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha 

por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a 

exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, 

quando seus valores forem mais vantajosos para Administração, em confrontação com o 

resultado do procedimento descrito no subitem 7.2.1; 

 

7.2.1.1A análise da vantajosidade dos orçamentos deverá ser realizada item por item; 
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7.5.Os serviços serão executados de acordo com os demonstrativos abaixo relacionados, que 

serão fornecidos à Contratante pela empresa Contratada, em conjunto com os orçamentos 

apresentados, por serem ferramentas essenciais à fiscalização do contrato e ao pagamento 

das Ordens de Serviços: 

 

7.5.1.Orçamento do qual constem todas as peças e serviços necessários à manutenção 

veicular, emitido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela 

Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos 

automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação 

padrão do software; 

 

7.5.1.1.A Contratante, por meio de seu Gestor, Fiscal ou outro servidor designado para tanto, 

poderá comparecer ao estabelecimento da Contratada e solicitar demonstração do 

funcionamento do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha 

por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a 

exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software 

e repetição do procedimento de orçamentação para confrontação, por amostragem, dentro 

do prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de entrega do extrato original; 

 

7.5.2. Nos orçamentos em que a mão-de-obra alcançar valores superiores a R$500,00 

(quinhentos reais), naqueles em que as peças e materiais alcançarem valores superiores a 

R$2.000,00 (dois mil reais), ou ainda, por amostragem, o Contratante realizará pesquisa de 

mercado imediatamente após o recebimento dos orçamentos, através de sua Seção de 

Instrução de Contratações - SEIC, com vistas a aferir a compatibilidade de preços com o 

mercado local; 

 

7.5.2.1.Caso o preço à vista praticado no mercado local seja inferior ao preço líquido 

apresentado no orçamento, a Contratada deverá ajustar sua proposta de modo a oferecer 

preço igual ou inferior àquele aferido pelo Contratante; 

 

7.5.2.2Para que seja obrigatória a aplicação da sistemática descrita nos subitens 7.5.2 e 7.5.1, 
acima, os valores deverão ser considerados por item, ou seja, o resultado da multiplicação do 
valor unitário pela respectiva quantidade; 

 

7.5.2.3. A pesquisa de mercado a ser realizada pela SEIC terá o prazo de 03 (três) dias para 

apresentar conclusão que aponte os preços de mercado ou relate a impossibilidade de obtê-

los.” 

 

________(local), _____ de _________ de 2020. (data) 
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______________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO V  

 Declaração de Sustentabilidade 

 

 

 

_______________________(razão social), CNPJ nº ___________, declara,  para os devidos fins, que 
se compromete com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela 
Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI/MPOG. 
 
 
 
 
 
 
 

________(local), _____ de _________ de 2020. (data) 

 

 

______________________________ 

Representante Legal 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 20 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020

 

PROCESSO Nº 0010231-21.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL – LOTE ÚNICO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 12 de junho de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 9 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL – LOTE ÚNICO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos
objetivando a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e
corretiva em veículos automotores, 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 DA VIGÊNCIA

 

1.1.                         O presente Pregão tem por objeto a contratação serviços
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continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por
demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou
similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas neste edital e
seus anexos.

 

1.2.                        A vigência do contrato do objeto deste edital será de 12 (doze)
meses, contados da data da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por mútuo
acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, comprovada a sua vantajosidade para
a Administração, observado o limite de 60 (sessenta) meses).

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO

 

2.1.                              Poderão participar deste pregão os interessados do ramo
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

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
Edital 20 (0711383)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 622



2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestados 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.

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
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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;

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

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço ofertado, considerando
o somatório do valor dos serviços ofertados, mais o valor estimado para as peças,
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com a incidência do percentual de desconto proposto (valor proposto dos
serviços + valor estimado para  peças com desconto proposto).

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.
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6. .                   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. .                   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
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art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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 (serviços + peças) para os serviços ora  licitados
é de R$ 189.269,52 (cento e oitenta e nove mil e duzentos e sessenta e
nove reais e cinquenta e dois centavos), que, de modo algum, vincula a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

 

7.3.1.1. O critério de aceitabilidade de preços também será aferido em relação ao valor
unitário e total de cada serviço  e relação  ao valor proposto para os materiais (já com
desconto), em conformidade com os valores previstos no Anexo I-A.

 

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
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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. Deverá ser encaminhado pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo
de 2 (duas) horas, tabela discriminando os valores unitários e totais dos serviços
e peças, no modelo do Anexo I-B.

7. A licitante deverá ser encaminhar, pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro,
no prazo de 2 (duas) horas, Declaração de Ciência nos termos do Anexo IV e
Declaração de Sustentabilidade nos termos do Anexo V.

 

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 6.24.

7.13.                   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.
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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
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:
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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
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;

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho de suas
atividades.

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 e estadual, 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,
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relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual 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 ou estaduais
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 que se enquadre como   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,
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 de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte 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
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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.

 

8.10.3. Qualificação técnica: Atestado de Capacidade Técnica que comprove a
execução de serviços semelhantes ao objeto licitado, com número de veículos
manutenidos igual ou superior a 12 (doze), quantidade equivalente a aproximadamente
50% (cinquenta por cento) do número de veículos a serem atendidos no âmbito da
contratação pretendida.

8.10.4. Qualificação econômica financeira: comprovar que possui patrimônio
líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação
objeto deste edital.

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
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 dos serviços ofertados;
d. conter o preço unitários e total de todos dos serviços ofertados;
e. conter o percentual de desconto ofertado para peças.
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.
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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.

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:
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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
discriminado no item 25.11 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.

Edital 20 (0711383)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 635



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.                       Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o
seu valor poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta aceita
em licitação e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, (i) a requerimento da
contratada, em se tratando do valor unitário atribuído ao homem/hora e caso se
verifique hipótese legal que autorize reajustamento e (ii) no interesse da Administração,
por meio de procedimento administrativo de iniciativa da Gestão contratual, para a
manutenção do valor real a ser despendido com peças, acessórios, componentes e
materiais.

14.2.                            Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em
substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

14.3.                       Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as
partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente.

14.4.                            O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores
inicialmente contratados da defasagem provocada pela inflação, de maneira a manter o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a capacidade de manutenção da frota da
Contratante

 

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto,
valor, prazos de execução em conformidade com este edital.

 

15.2.                           Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito,
o adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato.

 

15.3.                           Antes da contratação, será exigida a comprovação da
regularidade fiscal da empresa vencedora do certame.

 

15.4.                           A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído
no item 15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o
adjudicatário inadimplente será sancionado com a multa prevista para o
descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à
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Administração por perdas e danos.

 

15.5.                           Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação.

 

15.6.                           Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e
retirar a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no
ato da contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.

 

15.7.                           O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a
pedido fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por
igual período.

15.8.                           Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às
disposições deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora.

 

 

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.

 

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 assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;
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IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

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 maisseveras;

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

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

 

1. . Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais.

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
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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.

 

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
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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 08 (oito) dias úteis, mediante o
recebimento da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato,
que deverá ser emitida mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao
da realização dos serviços, juntamente com todas as Certidões Negativas de Débitos.

 

18.2.                            A falta de apresentação de qualquer documento impedirá o
início do prazo para pagamento.

 

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

 

18.4.                            O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em
parcela única, respeitando-se o descrito no item 18.1.

 

18.5.                            Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

18.7.                            Se a empresa for optante do 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.

 

18.8.                       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:

Edital 20 (0711383)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 640



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

 

TWX= 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) e 33.90.30 (Material de
Consumo).

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1.                      As obrigações do contratante estão disponíveis no Anexo III –
Minuta do Contrato.

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1.                           As obrigações da contratada estão disponíveis no Anexo III –
Minuta do Contrato.

 

 

22 – DO EFETIVO VALOR DO CONTRATO

 

22.                      Independentemente do critério para formulação de lances e
correspondente escalonamento das propostas, o valor efetivo do contrato
corresponderá  ao valor proposto  para  os serviços (valor constante da última
linha da Tabela 1 do Anexo I-B, preenchido pelo licitante),  mais o valor total
 estimado para peças de R$ 64.650,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos e
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cinquenta reais), independente da aplicação  do percentual de desconto oferecido
pela licitante.

 

23 - DA GARANTIA CONTRATUAL

 

23.1.                       O licitante vencedor deverá prestar uma das garantias previstas
no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do contrato,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da assinatura do contrato, a fim
de assegurar a execução do contrato.

 

23.1.1.           É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia
prestada.

 

23.2.                       A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente.

 

24 -  DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

                                    

24. .                      A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade
Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante
apresentação de Declaração.

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

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

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

 

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

 

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

 

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

25.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.3.                   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.

25.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

25.5.                   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.

25.6.                   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.

25.7.                   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.

25.8.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

25.9.               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.

 

25.10.             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.

 

25.11.              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.

 

25.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
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10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

25.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.13, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

25.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A – Especificações dos Serviços e  Valores Estimados Unitários e totais –
Critério de Aceitabilidade;

ANEXO I – B - Tabela com Valores Unitários e Totais dos serviços e peças para
preenchimento;

ANEXO I-C – Modelo de Ordem de Serviço;

ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta de Contrato;

ANEXO IV – Declaração de Ciência;

ANEXO V – Declaração de Sustentabilidade.

 

 

25.15.             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, 27 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. DO OBJETO

 >Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em
veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e
acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos

fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e
especificações descritas neste Termo de Referência.Do detalhamento do objeto:

Serviços/Peças

Especificação

 

Manutenção Veicular

Serviço de manutenção de veículos (mão de obra)

Fornecimento de peças, acessórios, componentes e/ou materiais
necessários à manutenção e conservação de veículos.

 

< >A licitação em único item justifica-se pela necessidade de preservar a integridade
qualitativa do objeto, uma vez que vários prestadores de serviços poderão implicar em
descontinuidade da padronização, bem como em dificuldades gerenciais e, até mesmo,
aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo unitário.
Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e
eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos serviços, o que fica sobremaneira
dificultado quando se tratam de diversos prestadores.

2. DA JUSTIFICATIVA

 

2.1. A contratação de empresa especializada para os serviços acima citados é
essencial para que os veículos pertencentes à frota do TRE/AL estejam sempre em
condições de realizar o transporte de pessoas e materiais necessários ao cumprimento
dos trabalhos deste Regional, satisfazendo as expectativas de eficiência, conforto e
segurança, bem como para garantir o prolongamento da vida útil da frota.

2.2. A realização do certame, concentrado em único item, justifica-se: 2.2.1. Pela
facilidade no diagnóstico das necessidades de manutenção, evitando duas ou mais
visitas para avaliações técnicas, que ainda estão sujeitas a conflitos;

2.2.2. Pela facilidade na fiscalização da execução dos serviços, que serão realizados em
somente uma localidade, permitindo ao fiscal um acompanhamento mais próximo;

2.2.3. Pela facilidade na execução dos serviços, tornando completamente
desnecessários deslocamentos entre diversas oficinas, para realização de serviços de
naturezas distintas, evitando ocasionais despesas com acionamento de guinchos para
esses deslocamentos;

 2.2.4. Pelo afastamento de dúvidas quanto ao eventual acionamento de garantias por
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ressurgimento de defeitos que envolvam mais de uma espécie de manutenção;

 2.2.5. Pela economicidade atingível através da economia de escala, por tornar a
contratação mais interessante aos prestadores de serviço;

2.2.6. Pela diminuição da margem de erro na estimativa de necessidade de manutenção
dos veículos, pois que compartilhada por vários veículos, em todas as linhas de
prestação de serviços, reduzindo o comprometimento orçamentário com reservas que
não se pode precisar se serão aplicadas;

2.2.7. Pela uniformização da qualidade do serviço, desde que controlada junto a um
único prestador.

2.3. A exigência de atestado de capacidade técnica justifica-se pela seleção de licitantes
que tenham condições de executar o objeto proposto, considerando-se a
demonstração de experiências bem sucedidas, cautela adicional para a contratação,
com o objetivo de minorar os riscos de inadimplemento contratual.

 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

 

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº
2.271/97, constituindo-se em atividades materiais acessórias e, dadas as suas
características, usualmente encontradas no mercado e de fácil especificação, inserem-
se no conceito de bens e serviços comuns, para fins do disposto na Lei nº 10.520/02 e
no Decreto nº 10.024/19.O objeto da contratação caracteriza-se como serviço
essencial e continuado, enquadrando-se na exceção do art.57, II, da Lei nº 8.666/93,
sendo imprescindível seu constante acionamento para a conservação dos veículos,
minimizando a utilização do uso de frota terceirizada substituta e os gastos excedentes
relacionados.O Colendo Tribunal de Contas da União exemplifica como serviço
continuado a manutenção de veículos, conforme jurisprudência abaixo:Serviços de
natureza contínua são serviços auxiliares e necessários a Administração no
desempenho das respectivas atribuições. São aqueles que, se interrompidos, podem
comprometer a continuidade de atividades essenciais e cuja contratação deva
estender-se por mais de um exercício financeiro. O que é continuo para determinado
órgão ou entidade pode não ser para outros. São exemplos de serviços de natureza
contínua: vigilância, limpeza e conservação, manutenção elétrica, manutenção de
elevadores, manutenção de veículos etc. Em processo próprio, deve a Administração
definir e justificar quais outros serviços contínuos necessita para desenvolver as
atividades que lhe são peculiares. (TCU. Licitações e contratos: orientações e
jurisprudência do TCU/Tribunal de Contas da União. 4. ed. rev., atual. e ampl. Brasília:
TCU, SecretariaGeral da Presidência; Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração
e Publicações, 2010, p. 772)
3.4. A manutenção preventiva e corretiva de veículos é um serviço essencial para
manter a integridade dos veículos oficiais deste Regional, razão pela qual tal serviço não
pode sofrer descontinuidade, sob pena de paralisação de funções de permanente
interesse público. Portanto, resulta a possibilidade jurídica de se aplicar o disposto no
art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a Administração demonstre a vantagem
econômica da prorrogação.
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4. DA FUNDAMENTAÇÃO

 
  

A contratação de pessoa jurídica para execução das atividades objeto do presente
Termo de Referência encontra amparo legal na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019; Lei Complementar n.º 123, de 14 de
dezembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações e demais legislações correlatas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DA FROTA DE VEÍCULOS
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Compõem a frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas os seguintes
veículos:
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Marca
Modelo Ano/FabCombustívelPlaca Linha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volkswagen

Gol 1.6

 
2011/2012Flex NMG

2274 Leve

Gol 1.6 2011/2012Flex NMG
2544 Leve

Gol 1.6 2011/2012Flex NMG
2564 Leve

Gol 1.6 2014/2015Flex ORE 2972 Leve

Gol 1.6 2014/2015Flex ORE 2982 Leve

Gol 1.6 2014/2015Flex ORE 2992 Leve

Micro-ônibus
Eurobus 2014/2014Diesel-S10 OXN 8228Pesada

 Lancer 2.0 CVT 2015/2016Gasolina QLD 3531 Leve

 

 

 

MarcaModelo Ano/FabCombustívelPlaca Linha

 

 

 

 

 

 

 

Mitsubishi

L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016Diesel-S10 QLD
0340 Pesada

L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016Diesel-S10 QLD
1770 Pesada

L 200 Triton HPE 3.2 2015/2016Diesel-S10 QLD
0350 Pesada

L 200 Triton 2013/2014Diesel-S10 ORI 3539 Pesada

General
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General
Motors Cruze LT 1.8 2013/2013Flex ORI 7195 Leve

 

 

Ford

Caminhão Cargo
1319 2015/2016Diesel QLB 3471Pesada

Van transit furgão
2.2 2013/2013Diesel ORK

7700 Pesada

 

 

Citroen

Jumper M33M 2.3 S 2010/2011Diesel NME
3489 Pesada

C4 Lounge Shine 2018/2019Flex QLD
2332 Leve

 

Fiat
Fiorino 1.4 2015/2016Flex QLD

0960 Leve

 

Iveco
Caminhão Daily
55C17 2012/2013Diesel-S10 ORE

7431 Pesada

 

Agrale
Caminhão A 10.000 2013/2013Diesel-S10 OHC

1923 Pesada

Honda

Motocicleta CG 125
Cargo 2006/2006Gasolina MVH

4144 Leve

Motocicleta CG 125
Cargo 2011/2011Gasolina NMN

8137 Leve

Marca Modelo Ano/FabCombustívelPlaca Linha

 Motocicleta CG 125
Cargo 2006/2006Gasolina MVH

4074 Leve

 

Yamaha
YBR 125 2009/2009Gasolina NLC 8218 Leve

 

Renault
Master L3H2 2018/2019Diesel-S10 QLF 0022 Pesada
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5.2 O quantitativo/marca/modelo dos veículos poderá sofrer alteração mediante a
elaboração de termo aditivo para essa finalidade.

 

 

6. DA ESTIMATIVA ANUAL – PEÇA/MATERIAL, MÃO DE OBRA/SERVIÇO

 

 

< >O valor estimado para o período de 12 (doze) meses foi obtido com base na
necessidade de serviços de manutenção de veículos incluindo mão de obra e peças,
materiais e acessórios, considerando-se os preços da última contratação, majorados
em 8% (oito por cento).O detalhamento da estimativa de quantidades de serviços e
peças encontra-se no Anexo I.Os valores sobre os quais incidirá o desconto percentual
ofertado para as peças serão estabelecidos a partir de orçamentos produzidos no
ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por
base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a
exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme precificação padrão do
software, cuja obtenção consiste em ônus executivo da Contratada, incluso no preço
proposto.Os valores a serem pagos pelos serviços serão aqueles ofertados pela
Contratada em sua proposta de preços final, aprovada em licitação, conforme modelo
constante do Anexo I, com a incidência do desconto sobre o valor unitário estimado
pela Administração.As quantidades de serviços serão estabelecidas a partir de
orçamentos produzidos no ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito
pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias
de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme
quantificação padrão do software, cuja obtenção consiste em ônus executivo da
Contratada, incluso no preço proposto.

7. DA EXECUÇÃO E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS

< >Os serviços compreendem a manutenção da Frota de Veículos Oficiais, com
serviços e fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais,
abrangendo todas as áreas e especialidades automotivas afetas à integridade dos
veículos e relativos à manutenção, análise, avaliação e diagnóstico, desmontagem,
montagem, retificação, reparação, correção, restauração, reposição, troca e remendo
em pneus e câmaras de ar furados ou danificados.O serviço de manutenção veicular
será pago: < >Considerando-se principalmente o orçamento de preços à vista obtido
no ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha
por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a
exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do
software, tanto para materiais, como para as quantidades dos serviços, respeitando-se
os valores da proposta vencedora, conforme detalhamento do modelo constante do
Anexo I;Tomando-se como referencial de confirmação a pesquisa de preços descrita
no subitem 7.5.2, adiante, nas condições ali especificadas, utilizando-se os valores
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deste em substituição aos do orçamento líquido (após aplicação dos descontos da
proposta vencedora) obtido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação
eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes
concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e
outros, conforme quantificação padrão do software, quando seus valores forem mais
vantajosos para Administração, em confrontação com o resultado do procedimento
descrito no subitem 7.2.1; < >A análise da vantajosidade dos orçamentos deverá ser
realizada item por item; < >Os serviços de manutenção preventiva e corretiva
constarão de: < >emprego de mão de obra pela empresa contratada para execução
de reparos, conservação e recuperação de veículos; 

b) fornecimento e aplicação de peças, materiais e acessórios de reposição que
atendam às mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de
produção original/genuína da fabricante/montadora, nos termos da ABNT NBR 15296, a
serem utilizados na execução dos serviços objeto da licitação

7.4. A manutenção veicular deverá ser realizada com periodicidade recomendada pelos
fabricantes e de acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante
solicitação da Contratante, bem como quando houver a necessidade decorrente de
imprevistos, tais como: panes mecânicas e elétricas, casos fortuitos ou motivos de
força maior.

 

7.5. Os serviços serão executados de acordo com os demonstrativos abaixo
relacionados, que serão fornecidos à Contratante pela empresa Contratada, em
conjunto com os orçamentos apresentados, por serem ferramentas essenciais à
fiscalização do contrato e ao pagamento das Ordens deServiços:

 

7.5.1. Orçamento do qual constem todas as peças e serviços necessários à
manutenção veicular, emitido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação
eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes
concessionárias de veículos automotores, a exemplo de CILIA, ORION e outros,
conforme quantificação padrão dosoftware;

 

7.5.1.1. A Contratante, por meio de seu Gestor, Fiscal ou outro servidor designado
para tanto, poderá comparecer ao estabelecimento da Contratada e solicitar
demonstração do funcionamento do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela
Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de
veículos automotores, a exemplo de CILIA, ORION e outros, conforme quantificação
padrão do software e repetição do procedimento de orçamentação para confrontação,
por amostragem, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de entrega do
extrato original;

 

7.5.2. Nos orçamentos em que a mão-de-obra alcançar valores superiores a R$500,00
(quinhentos reais), naqueles em que as peças e materiais alcançarem valores
superiores a R$2.000,00 (dois mil reais), ou ainda, por amostragem, o Contratante
realizará pesquisa de mercado imediatamente após o recebimento dos orçamentos,
através de sua Seção de Instrução de Contratações - SEIC, com vistas a aferir a
compatibilidade de preços com o mercadolocal;
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7.5.2.1. Caso o preço à vista praticado no mercado local seja inferior ao preço líquido
apresentado no orçamento, a Contratada deverá ajustar sua proposta de modo a
oferecer preço igual ou inferior àquele aferido peloContratante;

 

7.5.2.2. Para que seja obrigatória a aplicação da sistemática descrita nos subitens 7.5.2
e 7.5.2.1, acima, os valores deverão ser considerados por item, ou seja, o resultado da
multiplicação do valor unitário pela respectiva quantidade;

 

7.5.2.3.A pesquisa de mercado a ser realizada pela SEIC terá o prazo de 03 (três) dias
para apresentar conclusão que aponte os preços de mercado ou relate a
impossibilidade de obtê-los.

 

7.6.A empresa contratada deverá atender prontamente a todos os chamados que
receber do Gestor ou do Fiscal do Contrato em no máximo 4 (quatro) horas, contadas
do registro da solicitação dos serviços, quando da ocorrência de panes em
componentes dosveículos/motores.

 

7.7. A empresa contratada deverá apresentar o orçamento para a execução dos
serviços no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a entrada do veículo no seu
estabelecimento ou da solicitação do serviço pelo Gestor ou pelo Fiscal doContrato.

 

7.8. Nenhum serviço será realizado antes da autorização do Gestor ou do Fiscal
doContrato.

 

7.9. A empresa Licitante deverá fornecer números de telefone fixos e celulares, bem
como endereço eletrônico para comunicação com os responsáveis pelas equipes de
manutenção veicular, quedevem ser funcionais nos horários descritos no subitem 7.10,
pelo menos.

 

7.10.Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta no período de 08h00min
as 18h00min, nos dias úteis, e de 08h00min as 12h00min, aossábados.

 

7.10.1. Verifica-se a necessidade da prestação dos serviços aos sábados, de 08h00min
as 12h00min, haja vista que há prestação de serviço no Setor de Transporte aos
sábados de forma eventual, caso contrário, prejudicaria a prestação do serviço do TRE-
AL.

 

7.11. As revisões de caráter preventivo deverão obedecer aos cronogramas de
manutenção definidos pelos fabricantes nos Manuais de Proprietário, analisado o
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interesse da Administração em sua execução.

 

7.12. Das especificações do fornecimento de peças
e acessórios:
 

7.12.1. A empresa contratada deverá providenciar, quando houver necessidade de
substituições de acessórios, componentes, partes e peças de reposição, orçamento
obtido por meio do aplicativo de
orçamentaçãoeletrônicaeleitopelaContratadaquetenhaporbaseospreçospraticadospelasredes
concessionárias de veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e
outros, conforme quantificação padrão do software, tanto para materiais, como para
as quantidades dos serviços, respeitando-se os valores da proposta vencedora,
conforme detalhamento do modelo constante do Anexo I.

 

7.12.2. As peças e acessórios deverão ser novos e de primeiro uso, com garantia de
fábrica/montadora.

 

7.12.3. As peças e acessórios substituídos deverão ser entregues à Contratante, no
ato da entrega do veículo devidamente consertado e disponibilizados para descarte
ecologicamente responsável pela Contratada após conferência realizada pelo Gestor ou
Fiscal, no prazo de 2 (dois) diasúteis.

 

7.12.4. A empresa contratada deverá prestar contas e esclarecimentos sobre as peças
e acessórios adquiridos e serviços subcontratados, fornecendo toda e qualquer
informação ao Gestor ou ao Fiscal do Contrato para acompanhamento da execução
contratual no prazo de 2 (dois) diasúteis.

 

7.12.5. Todas as peças, acessórios e materiais fabricados no Brasil ou no estrangeiro,
de venda regular no Brasil, também serão fornecidos com o percentual de desconto
ofertado na Proposta de Preço do licitante.

 

7.12.6. No caso de fornecimento de peças, acessórios e materiais importados de
venda não regular no Brasil, serão fornecidos pelo preço de tabela, no mercado
nacional, dos fabricantes ou revendedores autorizados dos veículos. A empresa
Contratada deverá apresentar, junto com o orçamento, a indicação do nome do
fornecedor e respectivos telefone, endereço de sítio eletrônico e correio eletrônico,
bem como a demontração do atendimento às exigências do subitem 7.3,“b”.

 

7.13. Das especificações do fornecimento e instalação depneus:
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7.13.1. A empresa contratada deverá efetuar a substituição de pneus, conforme os
preceitos da Resolução nº 558/80, de 15 de abril de 1980 (CONTRAN) ou sempre que
um defeito de força maior exija sua substituição, desde que avaliado e autorizado pelo
Gestor ou pelo Fiscal doContrato.

 

7.13.2. Os pneus deverão ser novos, não reformados ou recauchutados ou
remoldados, de acordo com as normas da ABNT/NBR, com selo do INMETRO e todas
as características técnicas iguais ou superiores à recomendação dofabricante.

 

7.14. Das especificações dos serviços de geometria:

7.14.1. A empresa contratada deverá efetuar o ajuste da suspensão e cambagem de
forma que garanta a segurança e a estabilidade doveículo.

 

7.14.2. A empresa contratada deverá fornecer à Contratante, após a execução dos
serviços de geometria nos veículos, um laudo técnico dos serviços executados,
inclusive com os procedimentos propostos para a solução de outros problemas
porventuradetectados.

 

7.15. Das especificações dos serviços de balanceamento derodas:

 

7.15.1 A empresa contratada deverá executar o cálculo de desbalanceamento externo
e interno das rodas, estático e dinâmico, fazendo os ajustes necessários, a fim de
deixá-las com o balanceamento correto.

 

7.15.2. A empresa contratada deverá fornecer à Contratante, após a execução dos
serviços de balanceamento de rodas dos veículos, um laudo técnico dos serviços
executados, inclusive com os procedimentos propostos para a solução de outros
problemas porventuradetectados.

 

7.16. Das especificações dos serviços de revisão
do sistema de transmissão:
 

7.16.1. Os serviços de revisão do sistema de transmissão consistem em lubrificação de
diferencial, caixa de câmbio, folgas, balanceamento de eixo se houver, juntas
homocinéticas, trizetas e suas respectivas coifas, pontos de eixos eoutros.

 

7.17. Das especificações dos serviços de revisão do sistema dedireção:
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7.17.1. Os serviços de revisão do sistema de direção consistem em aperto dos
parafusos, regulagem e conferência de terminais, lubrificação (graxa e óleo), barra de
direção, bomba de direção, folgas, correia da bomba, caixa de direção eoutros.

 

7.18. Das especificações dos serviços de revisão
do sistema de freios:
 

7.18.1. Os serviços de revisão do sistema de freios consistem em regulagem de freio,
verificação do desgaste das pastilhas, lonas, discos, tambores, nível de fluido e
substituição, verificação de servo- freio, cuícas de freio, cilindros mestres e auxiliares,
freio de estacionamento (cabos, pedais, alavancas), válvulas (pneumáticas), aro dos
pneus e outros.

 

7.19. Das especificações dos serviços de revisão do sistema de
arrefecimento:

 

7.19.1. Os serviços de revisão do sistema de arrefecimento consistem em exame do
radiador, verificação do nível de água, mangueiras, fluído de radiador eoutros.

 

7.20. Das especificações dos serviços de revisão
de motor:
 

7.20.1. Os serviços de revisão de motor: consistem em verificação das correias, óleo,
filtro de óleo e de combustível, juntas e demais componentes, substituindo peças
necessárias eoutros.

 

7.21. Das especificações dos serviços de revisão
do sistema de suspensão:
 

7.21.1. Os serviços de revisão do sistema de suspensão: consistem em verificação das
molas, amortecedores, batentes, coifas, bandejas superiores e inferiores, buchas,
pivôs, barra estabilizadora, rolamentos internos e externos eoutros.

 

7.22. Das especificações dos serviços de
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borracharia:
 

7.22.1. O serviço de borracharia deverá ocorrer sempre que necessário, visto não se
poder prever a necessidade de sua ocorrência. E será caracterizado pelo serviço de
montagem e desmontagem de pneus, bem como pelo conserto, troca de pneus e
câmara de furados ou que tenham sofrido qualquer avaria.

 

7.22.2. A empresa contratada deverá montar e desmontar os pneus dos veículos da
frota da Contratante utilizando-se de equipamento hidráulico que evite o atrito do
mesmo com o aro das rodas.

 

7.22.3. A entrega do veículo deverá ocorrer em até 02 (duas) horas, contada a partir
da disponibilização da Ordem de Serviço por parte da Contratante. Casos excepcionais
serão avaliados pela fiscalização docontrato.

 

7.23. Das especificações dos serviços de
lanternagem, funilaria e pintura:
 

7.23.1. deverão ser realizados sempre que for demandando, mediante orçamento
aprovado pela fiscalização do contrato e emissão de Ordem de Serviço por parte
daContratante.

 

7.23.2. Consiste nos serviços de desamassamento, recuperação e quando
irrecuperável substituição das partes danificadas da lataria e pintura; serviços de solda
em geral; reforma ou recuperação de assentos, forros do teto e laterais, com aplicação
de material de mesmo padrão e qualidade mantendo a originalidade do fabricante do
veículo.

 

7.24. Serviços de revisão do sistema elétrico e eletrônico: consiste na
verificação, conserto e/ou substituição quando necessário, de componentes que
integram esse sistema, incluindo acessórios de sinalização e outros.

 

7.25. Serviço de substituição dos vidros: deverá ocorrer a substituição dos
vidros e espelhos sempre que necessário, visto não se poder prever a necessidade de
sua ocorrência. Mediante orçamento aprovado pela fiscalização do contrato e emissão
de Ordem de Serviço por parte da Contratante.
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8 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

 

< >Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta
de preços;Manter oficina localizada no município de Maceió – AL; < >Realizar os
serviços de manutenção somente com técnicos componentes dos seus próprios
quadros, exceto quando solicitado por meio de requerimento protocolizado e
formalmente autorizada a executá-los de outro modo pela Gestão Contratual; <
>Dispor de todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita realização de
todos os serviços; < >Emitir o orçamento de serviços baseando-se nos tempos
constantes do extrato do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela
Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de
veículos automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme
quantificação padrão do software; < >Apresentar num prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis o orçamento dos serviços solicitados, indicando prazo para execução dos
serviços;Emitir orçamento prévio de materiais e peças, onde os preços demonstrem o
resultado da aplicação dos descontos oferecidos pela Contratada sobre os preços
constantes do ambiente aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada
que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos
automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação
padrão do software;Realizar os serviços de manutenção somente após a aprovação do
devido orçamento pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato; < >Fornecer todo o material
e/ou peças necessárias à perfeita manutenção dos veículos componentes da frota do
TRE/AL; < >Fornecer exclusivamente peças de reposição novas com as mesmas
especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original
dos fabricantes dos veículos, sendo vedado o fornecimento de peças usadas e/ou
recondicionadas; (Parecer AGU 98/2016; Acórdão TCU 2219/2010) < >Demonstrar,
sempre que solicitado pela Gestão ou Fiscalização, o atendimento aos requisitos
dispostos no subitem 8.10 no prazo de 02 (dois) dias úteis; < >Fornecer os produtos
acondicionados em embalagem dos respectivos fabricantes, com seus logotipos e
códigos, devidamente lacrados, passíveis de conferência pela Gestão ou Fiscalização
em momento anterior a sua aplicação; < >Entregar os veículos, após os serviços,
devidamente lavados e aspirados; < >Fornecer junto com a(s) Nota(s) Fiscal(ais),
relatório(s) contendo o registro de todos os trabalhos efetuados e das peças
porventura fornecidas; < >Apresentar, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, arquivo
eletrônico atualizado até o último dia do mês anterior em formato XLS, XLSX ou ODS,
contendo a identificação de cada veículo e a discriminação dos procedimentos de
manutenção realizados durante a vigência do contrato, indicando-se quilometragem
contemporânea a cada uma das intervenções e data de cada um dos procedimentos; <
>Apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação, os documentos e/ou notas
fiscais que comprovem a procedência das peças, acessórios e materiais destinados à
substituição;Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas
que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 02 (dois) dias úteis, a contar
da solicitação, salvo ocorrência por força maior;Garantir por, no mínimo, 06 (seis)
meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, os serviços e peças
utilizados em motor, caixa de velocidade e diferencial; < >Garantir por, no mínimo, 03
(três) meses ou 3.000 km (três mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, os demais
serviços e peças; < >Garantir os serviços realizados durante 90 (noventa) dias,
mesmo após o término da vigência do contrato, na hipótese de falha técnica, desde
que por culpa exclusiva dos seus técnicos e/ou prepostos, quando do cumprimento
das obrigações; < >Responder integralmente pelos danos causados à Administração
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ou a terceiros, por ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus
funcionários, prepostos ou terceiros, independentemente de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; < >Assumir as responsabilidades
de tráfego (multas, estacionamentos, pedágios, taxas, etc.) desde que praticada por
seus funcionários e ocorrerem quando o veículo estiver sob a sua responsabilidade; <
>Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas
na licitação; < >Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e
fiscais ligadas ao contrato; < >Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SAPEV
no prazo de 2 (dois) dias úteis e aceitar a fiscalização dos serviços, permitindo o
acesso às suas instalações; < >Comunicar ao gestor do contrato, por escrito,
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados
necessários; < >Cumprir as determinações do Gestor e do Fiscal do contrato, a fim de
que os serviços sejam regularmente prestados;Sanar, as suas expensas, os vícios
observados na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência;Responder
pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; < >Aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram, nos
termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; < >Aceitar outras normas previstas no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis
com o regime de direito público. < >Indicar, quando da apresentação do primeiro
orçamento, o aplicativo de orçamentação eletrônica eleito para fins da contratação, que
tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos
automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros tecnicamente
equivalentes. < >Apresentar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato firmado, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após sua assinatura.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

 

< >Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que serão
designados como Gestor e Fiscal, que serão responsáveis inclusive pela negociação
dos preços apresentados por meio do orçamento da Contratada, para a obtenção de
preços melhores, sempre que possível;Autorizar a execução dos serviços e o
fornecimento de peças, após análise da proposta de manutenção e documentação
complementar apresentadas pela empresa Contratada, por meio escrito, seja impresso
ou eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;A autorização impressa será recebida
em duas vias pela Contratada, retornando ao Contratante uma das vias assinada e
datada;A autorização por meio eletrônico será encaminhada ao endereço de correio
informado pela Contratada quando da apresentação de sua proposta em procedimento
licitatório e será considerada recebida imediatamente;Receber o veículo devolvido pela
empresa contratada, lavados e aspirados, após a realização dos serviços; Comunicar
imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na execução do
contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes. 

 

 

10. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
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< >A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem como
fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;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.

11. DO ORÇAMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APLICAÇÃO
E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO

 

 

< >Os serviços executados, bem como a aplicação e/ou fornecimento de peças e
acessórios de reposição, quando solicitados, ficarão sujeitos, obrigatoriamente,
à:apresentação de orçamento prévio para análise e aprovação do CONTRATANTE e
deverá conter a(s) descrição(ões) e preço(s) do(s) serviço(s) a ser (em) realizado(s) e
prazo de execução do(s) mesmo(s) contado da data de entrada do veículo na
oficina; < >a(s) especificação(ões) e preço(s) da(s) peça(s), material(is) e/ou
acessório(s) de reposição, constando código(s) de identificação, nome(s),
referência(s), modelo(s), capacidade(s) etc; < >Na solicitação de orçamento prévio
pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar o mesmo no prazo de 02
(dois) dias úteis. < >O CONTRATANTE poderá recusar o orçamento prévio e solicitar à
CONTRATADA a sua revisão, e que a execução dos serviços se dê com o que for
aprovado.Será facultado ao CONTRATANTE, conferir os preços propostos no
orçamento prévio, por meio de pesquisa de mercado nos termos dos subitens 7.5.2 e
seguintes e será obrigatório para o Gestor e para o Fiscal do Contrato realizar
negociação de preços antes da aprovação de cada orçamento.As peças e/ou
acessórios substituídos pela CONTRATADA, deverão ser entregues ao CONTRATANTE,
no ato do recebimento do veículo devidamente consertado e serão recolhidos pela
CONTRATADA para a destinação adequada no segundo dia útil subsequente, após
verificação da Gestão e/ou Fiscalização contratual; < >O endereço para entrega dos
veículos e posterior recolhimento das peças e/ou acessórios substituídos será o do
Edifício-Sede do CONTRATANTE, situado na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol,
Maceió, Alagoas.

12. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

< >Será vencedora a Licitante que, atendendo às condições e especificações deste
edital, oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme modelo constante do Anexo I,
identificado na Tabela 3 do Anexo I.Independentemente do critério de julgamento, os
valores contratuais serão: (i) para serviços, o valor constante da última linha da Tabela
1 do Anexo 1, “Valor total proposto para os serviços, após desconto”; (ii) para peças,
o “valor estimado”, ou seja, anterior ao desconto percentual ofertado, constante da
Tabela 2 do Anexo I. < >A Licitante deverá firmar termo de ciência dos subitens 6.3 a
6.4.1, 7.2 a 7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3 deste Termo de Referência e encaminhá-lo junto a
sua proposta final, apresentada em procedimento licitatório; < >Deverá constar do
termo de ciência a transcrição literal dos subitens 6.3 a 6.4.1, 7.2 a 7.2.2.1, 7.5 a
7.5.2.3 deste Termo de Referência, com vistas a conferir o necessário destaque àquela
sistemática. 

12.4. A Licitante deverá apresentar autorização da Secretaria Municipal de Meio
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Ambiente para desempenho de suas atividades, em respeito à legislação vigente,
conforme teor das discussões nos autos do SEI 0007737-91.2016.6.02.8000, com
ênfase no Parecer n.º150 (evento 0212708), aplicável ao serviçoatual.

 

12.5. A Licitante deverá comprovar, por meio de Atestado de Capacidade Técnica, a
execução de serviços semelhantes ao objeto licitado, com número de veículos
manutenidos igual ou superior a 12 (doze), quantidade equivalente a aproximadamente
50% (cinquenta por cento) do número de veículos a serem atendidos no âmbito da
contrataçãopretendida.

 

12.6. A Licitante deverá comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor estimado para a contratação no editallicitatório.

 

 

 

13. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 

 

13.1. A deverá recolher os veículos para conserto à sua oficina quando do recebimento
da Ordem de Serviço do (via e-mail ou documento impresso), devendo iniciar
imediatamente os serviços que se fizerem necessários, observando na sua execução o
orçamento aprovado pelo

< >A entrega dos referidos veículos devidamente consertados, lavados e em
condições de uso deverá ocorrer até o primeiro dia útil subsequente à conclusão dos
serviços.

14. DO PAGAMENTO

< >O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento da Nota Fiscal respectiva,
devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, que deverá ser emitida mensalmente, até
o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos serviços, juntamente
com todas as Certidões Negativas de Débitos;14.1.1. A falta de apresentação de
qualquer documento impedirá o início do prazo parapagamento.< >Poderão ser
descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente
aplicadas. < >O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única,
respeitando-se o descrito no item 14.1.Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
pagamento;O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;Se a empresa
for optante do 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
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valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima.

15. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

< >O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente: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; < >multa de mora de
1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em razão de atraso
no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato; < >multa de 25% (vinte e cinco por
cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; < >suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; < >Poderá a Administração considerar inexecução total
ou parcial do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações
contratuais; < >A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; < >As multas poderão ser
cumuladas e serão, sucessivamente, ou descontadas dos valores eventualmente
devidos à CONTRATADA, ou da garantia apresentada conforme subitem 8.32, ou
cobradas judicialmente.

16. DA SUSTENTABILIDADE

< >A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos
das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração,
reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato.Todo o material e tecnologia
deverão ser ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de
2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele a que não se aplica a referida
instrução.A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução
Normativa SLTI/ MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362,
de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009;
em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais
específicos.A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de
segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços.A CONTRATADA
deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.A CONTRATADA deverá atender às
disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as
quais devem ser aplicadas no momento da execução dos serviços, para que seja
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

17.1. A dotação orçamentária consta no edital.
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18. DO REAJUSTAMENTO

 

 

< >Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta aceita em licitação e
aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, (i) a requerimento da contratada, em
se tratando do valor unitário atribuído ao homem/hora e caso se verifique hipótese legal
que autorize reajustamento e (ii) no interesse da Administração, por meio de
procedimento administrativo de iniciativa da Gestão contratual, para a manutenção do
valor real a ser despendido com peças, acessórios, componentes e materiais.Caso o
índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente.O reajuste terá como objetivo a recuperação dos valores inicialmente
contratados da defasagem provocada pela inflação, de maneira a manter o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato e a capacidade de manutenção da frota da
Contratante. 

 

 

19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

 

19.1 O Contrato vigorará por 12 meses, contados da sua assinatura, e poderá ser
prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, comprovada
sua vantajosidade para a Administração, por iguais e sucessivos períodos, observado o
limite de 60 meses.

 

 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

< >A adjudicação deverá ser global;As quantidades de horas/serviços estimadas,
constantes do Anexo I, foram adotadas para efeito de cálculo do Valor Estimado dos
Serviços (mão-de-obra), podendo haver, quando da execução dos serviços, variações
nos quantitativos expressos neste Termo;Os preços finais da proposta da Licitante
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servirão como critério de julgamento e deverão fixar o valor do contrato no que se
refere aos serviços estimados, mas não deverão afetar o valor do futuro contrato no
que se refere a materiais, que será fixado de acordo com o valor estimado para
materiais no Anexo I;A Licitante vencedora deverá fazer uso exclusivamente do sistema
de orçamentação eleito no momento da apresentação de seu primeiro orçamento que
tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos
automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação
padrão do software, tanto para materiais, como para as quantidades dos serviços,
respeitando-se os valores da proposta vencedora, conforme detalhamento do modelo
constante do Anexo I.Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições
constantes da Lei nº8.666/93, com suas posteriores alterações e legislação
correlata.Maceió/AL, 17 de março de 2020.

 

Henrique Cirqueira Freire Assistente III – SAPEV

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos

 

Anexo I-A
 Especificações dos Serviços, Quantidades  e  Valores Estimados Unitários e Totais –
Critério de Aceitabilidade;

 

 

SERVIÇOS QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO POR
HOMEM/HORA
OU POR
PROCEDIMENTO
EM VEÍCULO

VALOR  TOTAL
ESTIMADO
PROPOSTO PARA O
ITEM

Mecânica e Elétrica
geral – linha leve 430 horas R$90,75 R$39.022,50

Mecânica e Elétrica
geral – linha pesada 170 horas R$131,63 R$22.377,10

Funilaria e Pintura
geral – linha leve 20 horas R$ 98,40 R$ 1.968,00

Funilaria e Pintura
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Funilaria e Pintura
geral – linha pesada 15 horas R$197,56 R$2.963,40

Substituição de
pneu – linha leve

16

procedimentos
unitários

R$ 69,97 R$ 1.119,52

Substituição de
pneu – linha pesada

14

procedimentos
unitários

R$104,13 R$ 1.457,82

Alinhamento – linha
leve

168

procedimentos
unitários (roda)

R$96,51 R$ 16.213,68

Alinhamento – linha
pesada

132

procedimentos
unitários (roda)

R$ 140,07 R$ 18.489,24

Balanceamento –
linha leve

42

procedimentos
R$ 91,82 R$ 3.856,44

 

 unitários (roda)   

Balanceamento –
linha pesada

38

procedimentos
unitários (roda)

R$ 135,50 R$ 5.149,00

Cambagem – linha
leve

12

procedimentos
unitários (roda)

R$93,54 R$ 1.122,48

Cambagem – linha
pesada

30

procedimentos
unitários (roda)

R$131,62 R$ 3.948,60

Troca de óleo+filtro –
linha leve

70

procedimentos R$101,71 R$ 7.119,70
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unitários

Troca de óleo+filtro –
linha pesada

55

procedimentos
unitários

R$ 151,86 R$ 8.352,30

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS R$ 133.159,78

 

 

TABELA 2

MATERIAIS VALOR ESTIMADO
PERCENTUAL DE
DESCONTO
MÍNIMO

VALOR MÁXIMO
ESTIMADO PARA
MATERIAIS
(VALORxDESCONTO)

Peças, acessórios,
componentes,
insumos etc.

R$64.650,00 13,21% R$56.109,74

 

 

TABELA 3

VALOR GLOBAL  MÁXIMO ESTIMADO
PARA PROPOSTA
(SERVIÇOS+MATERIAIS)

R$ 189.269,52

 

 

Anexo I-B
Tabela com Valores Unitários e Totais dos serviços e peças

 (para preenchimento)
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SERVIÇOS QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR
UNITÁRIO POR
HOMEM/HORA
OU POR
PROCEDIMENTO
EM VEÍCULO

R$

VALOR  TOTAL
PROPOSTO PARA O
ITEM

R$

Mecânica e Elétrica
geral – linha leve 430 horas   

Mecânica e Elétrica
geral – linha pesada 170 horas   

Funilaria e Pintura
geral – linha leve 20 horas   

Funilaria e Pintura
geral – linha pesada 15 horas   

Substituição de
pneu – linha leve

16

procedimentos
unitários

  

Substituição de
pneu – linha pesada

14

procedimentos
unitários

  

Alinhamento – linha
leve

168

procedimentos
unitários (roda)

  

Alinhamento – linha
pesada

132

procedimentos
unitários (roda)

  

Balanceamento –
linha leve

42

procedimentos
  

 

 unitários (roda)   
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Balanceamento –
linha pesada

38

procedimentos
unitários (roda)

  

Cambagem – linha
leve

12

procedimentos
unitários (roda)

  

Cambagem – linha
pesada

30

procedimentos
unitários (roda)

  

Troca de óleo+filtro –
linha leve

70

procedimentos
unitários

  

Troca de óleo+filtro –
linha pesada

55

procedimentos
unitários

  

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS  

 

 

TABELA 2

MATERIAIS VALOR ESTIMADO
PERCENTUAL DE
DESCONTO
MÍNIMO

VALOR MÁXIMO
ESTIMADO PARA
MATERIAIS
(VALORxDESCONTO)

Peças, acessórios,
componentes,
insumos etc.

R$64.650,00 % R$
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TABELA 3

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
(SERVIÇOS+MATERIAIS) R$

 

 

ANEXO I - C

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS
GERAIS

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ORDEM DE SERVIÇO

1-IDENTIFICAÇÃO

Ordem de
serviço nº:  Data de emissão:  Contrato: 

Contrata:  
Vigência
do
contrato:

 

2- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item Serviço/Peça Unidade Quantidade Valor
unitário

Valor
total
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TOTAL

3- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 

5-DATAS E PRAZOS

Data de entrega:  Hora de entrega:  

Prazo para
realização dos
serviços:

   

6-FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 

 

 

Gestor / Fiscal do Contrato Matricula TRE-AL

         

 

 

 

 

ANEXO II

Pregão Eletrônico nº XX/2020

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  
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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  
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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 

 

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

Pregão nº xx/2020

 

Contrato nº xx/2020

Processo nº 0010231-21.2019.6.02.8000
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,
CELEBRADO COM A EMPRESA XXXXX

 

  Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade,
nº 377- Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado,
portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº
039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXX, com
endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXX, daqui por diante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, resolvem celebrar o presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS, com
fulcro na Lei n°. 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

                         

                        Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo
Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada,  a Lei n° 8.666, de 21/06/1993,
ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n°
8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito público.

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de
peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às
recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas
condições e especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº xx/2020 e seus
anexos.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 

Os serviços compreendem a manutenção da Frota de Oficiais, com serviços e
fornecimento de peças, acessórios, componentes e outros materiais, abrangendo
todas as áreas e especialidades automotivas afetas à integridade dos veículos e
relativos à manutenção, análise, avaliação e diagnóstico, desmontagem, montagem,
retificação, reparação, correção, restauração, reposição, troca e remendo em pneus e
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câmaras de ar furados oudanificados.

PARÁGRAFO ÚNICO- As condições e especificações dos serviços e de seus respectivos
pagamentos estãodescritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº /2020.

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

 

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ xxxx, compreendendo o
valor estimado para aquisição de peças, materiais e acessórios, bem como para a
prestação dos serviços.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor total estimado para aquisição de peças, materiais e
acessórios é de R$ 64.650,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais).

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Incidirá sobre o valor das peças, materiais e acessórios, o
percentual de desconto de xx %, conforme proposta da contratada.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O valor total estimado para os serviços é de R$ xxxx. Os
valores unitários e totais  dos serviços estão discriminados na tabela abaixo:

 

ITEM SERVIÇOS QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR UNITÁRIO
POR
HOMEM/HORA OU
POR
PROCEDIMENTO
EM VEÍCULO

R$

VALOR  TOTAL
PROPOSTO
PARA O ITEM

R$

1 Mecânica e Elétrica
geral – linha leve 430 horas   

2
Mecânica e Elétrica
geral – linha
pesada

170 horas   

3 Funilaria e Pintura
geral – linha leve 20 horas   

4
Funilaria e Pintura
geral – linha
pesada

15 horas   
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5 Substituição de
pneu – linha leve

16

procedimentos
unitários

  

6
Substituição de
pneu – linha
pesada

14

procedimentos
unitários

  

7 Alinhamento – linha
leve

168

procedimentos
unitários
(roda)

  

8 Alinhamento – linha
pesada

132

procedimentos
unitários
(roda)

  

9 Balanceamento –
linha leve

42

procedimentos

unitários
(roda)

  

10 Balanceamento –
linha pesada

38

procedimentos
unitários
(roda)

  

11 Cambagem – linha
leve

12

procedimentos
unitários
(roda)

  

12 Cambagem – linha
pesada

30

procedimentos
unitários
(roda)

  

13
Troca de
óleo+filtro – linha

70

procedimentos   
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leve procedimentos
unitários

14
Troca de
óleo+filtro – linha
pesada

55

procedimentos
unitários

  

 VALOR TOTAL PARA OS SERVIÇOS  

 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada,
como tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e
outras.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
 

O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente
da CONTRATADA, em até 08 (oito) dias úteis, mediante o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, que deverá ser emitida
mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da realização dos
serviços, juntamente com todas as Certidões Negativas de Débitos.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A falta de apresentação de qualquer documento impedirá o
início do prazo para pagamento.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em
parcela única, respeitando-se o descrito no caput desta Cláusula.

 

PARÁGRAFO QUARTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

Edital 20 (0711383)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 676



 

PARÁGRAFO SEXTO - Se a empresa for optante do 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.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO -         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

 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 

A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem como
fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ÚNICO - 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.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO
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                          As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) e 33.90.30 (Material de Consumo).

 

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão
à conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

São obrigações da CONTRATADA:

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste contrato,
com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços;

 

b) Manter oficina localizada no município de Maceió – AL;

 

c) Realizar os serviços de manutenção somente com técnicos componentes dos seus
próprios quadros, exceto quando solicitado por meio de requerimento protocolizado e
formalmente autorizada a executá-los de outro modo pela Gestão Contratual;

 

d) Dispor de todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita realização de
todos os serviços;

 

e) Emitir o orçamento de serviços baseando-se nos tempos constantes do extrato do
ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por
base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a
exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do
software;

 

f) Apresentar num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis o orçamento dos serviços
solicitados, indicando prazo para execução dos serviços;

 

g) Emitir orçamento prévio de materiais e peças, onde os preços demonstrem o
resultado da aplicação dos descontos oferecidos pela Contratada sobre os preços
constantes do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada
que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos
automotores, a exemplo de AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme quantificação
padrão do software;
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h) Realizar os serviços de manutenção somente após a aprovação do devido
orçamento pelo Gestor ou pelo Fiscal do Contrato;

 

i) Fornecer todo o material e/ou peças necessárias à perfeita manutenção dos veículos
componentes da frota do TRE/AL;

 

j) Fornecer exclusivamente peças de reposição novas com as mesmas especificações
técnicas e características de qualidade das peças de produção original dos fabricantes
dos veículos, sendo vedado o fornecimento de peças usadas e/ou recondicionadas;
(Parecer AGU 98/2016; Acórdão TCU 2219/2010)

 

k) Demonstrar, sempre que solicitado pela Gestão ou Fiscalização, o atendimento aos
requisitos dispostos na alínea “ j “desta cláusula no prazo de 02 (dois) dias úteis;

 

l) Fornecer os produtos acondicionados em embalagem dos respectivos fabricantes,
com seus logotipos e códigos, devidamente lacrados, passíveis de conferência pela
Gestão ou Fiscalização em momento anterior a sua aplicação;

 

m) Entregar os veículos, após os serviços, devidamente lavados e aspirados;

 

n) Fornecer junto com a(s) Nota(s) Fiscal(ais), relatório(s) contendo o registro de todos
os trabalhos efetuados e das peças porventura fornecidas;

 

o) Apresentar, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, arquivo eletrônico atualizado até o
último dia do mês anterior em formato XLS, XLSX ou ODS, contendo a identificação de
cada veículo e a discriminação dos procedimentos de manutenção realizados durante a
vigência do contrato, indicando-se quilometragem contemporânea a cada uma das
intervenções e data de cada um dos procedimentos;

 

p) Apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação, os documentos e/ou
notas fiscais que comprovem a procedência das peças, acessórios e materiais
destinados à substituição;

 

q) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 02 (dois) dias úteis, a contar da
solicitação, salvo ocorrência por força maior;
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r) Garantir por, no mínimo, 06 (seis) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que
ocorrer primeiro, os serviços e peças utilizados em motor, caixa de velocidade e
diferencial;

 

s) Garantir por, no mínimo, 03 (três) meses ou 3.000 km (três mil quilômetros), o que
ocorrer primeiro, os demais serviços e peças;

 

t) Garantir os serviços realizados durante 90 (noventa) dias, mesmo após o término da
vigência do contrato, na hipótese de falha técnica, desde que por culpa exclusiva dos
seus técnicos e/ou prepostos, quando do cumprimento das obrigações;

 

u) Responder integralmente pelos danos causados à Administração ou a terceiros, por
ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus funcionários, prepostos
ou terceiros, independentemente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendidos pelo TRE/AL;

 

v) Assumir as responsabilidades de tráfego (multas, estacionamentos, pedágios, taxas,
etc.) desde que praticada por seus funcionários e ocorrerem quando o veículo estiver
sob a sua responsabilidade;

 

w) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas
na licitação;

 

x) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas ao
contrato;

 

y) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela SAPEV no prazo de 2 (dois) dias
úteis e aceitar a fiscalização dos serviços, permitindo o acesso às suas instalações;

 

z) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

 

aa) Cumprir as determinações do Gestor e do Fiscal do contrato, a fim de que os
serviços sejam regularmente prestados;

 

bb) Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto
deste contrato;
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cc) Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados;

 

dd) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93;

 

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

 

ff) Indicar, quando da apresentação do primeiro orçamento, o aplicativo de
orçamentação eletrônica eleito para fins da contratação, que tenha por base os preços
praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de
AUDATEX, CILIA, ORION e outros tecnicamente equivalentes.

                                                                                                        

PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a
execução total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.

 

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do
contrato, a contratação de empresa 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).

 

PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá observar ainda as seguintes
obrigações referentes  à sustentabilidade:

 

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

 

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

 

c) A deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem
necessários para a execução deserviços.

 

d) A deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas sobre resíduossólidos.

 

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

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

  São Obrigações do Contratante:

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que serão
designados como Gestor e Fiscal, que serão responsáveis inclusive pela negociação
dos preços apresentados por meio do orçamento da Contratada, para a obtenção de
preços melhores, sempre quepossível;

b) Autorizar a execução dos serviços e o fornecimento de peças, após análise da
proposta de manutenção e documentação complementar apresentadas pela empresa
Contratada, por meio escrito, seja impresso ou eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis;

 

b.1) A autorização impressa será recebida em duas vias pela Contratada, retornando
ao Contratante uma das vias assinada edatada;

b.2) A autorização por meio eletrônico será encaminhada ao endereço de correio pela
Contratada quando da apresentação de sua proposta em procedimento licitatório e
será considerada recebida imediatamente;

 

c) Receber o veículo devolvido pela empresa contratada, lavados e aspirados, após a
realização dosserviços;
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d) Comunicar imediatamente à qualquer irregularidade manifestada naexecução do
contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes.

 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA

 

          A vigência do contrato do objeto deste edital será de 12 (doze) meses, contados
da data da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por mútuo acordo entre as
partes, mediante Termo Aditivo, comprovada a sua vantajosidade para a Administração,
observado o limite de 60 (sessenta) meses)..

 

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

                                    

 

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

I – não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - 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.

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 maisseveras;

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

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

 

PARÁGRAFO QUARTO -  Poderá a Administração considerar inexecução total ou
parcial do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais.

PARÁGRAFO QUINTO -   O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO -   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.

 

PARÁGRAFO OITAVO -   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

 

PARÁGRAFO NONO -      Se o 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
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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.

 

PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

 

PARÁGRAFO ONZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

 

PARÁGRAFO DOZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha
que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

PARÁGRAFO TREZE -  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.

 

PARÁGRAFO DOZE -   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.

 

PARÁGRAFO TREZE -     Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

 

CLÁUSULA DOZE – DA GARANTIA CONTRATUAL

 

                       A CONTRATADA deverá prestar uma das garantias previstas no art. 56,
§1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da assinatura deste contrato, a fim de
assegurar a execução do contrato.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos,
supressões e eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a
adequação do valor da garantia prestada.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação
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pertinente.

 

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

 

                             Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

 

CLÁUSULA         QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À
PROPOSTA DA CONTRATADA

                      

                       Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de 
Licitações   e às estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº
xxxx), constantes no procedimento administrativo nº 0010231-21.2019.6.02.8000.

 

CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

     

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

 

                             E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as
disposições estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme,
vai assinado pelos representantes a seguir:

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente do TRE/AL
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Pela Empresa

 

 

 

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

 

 

 

_______________________(razão social), CNPJ nº ___________, declara que tomou ciência
do teor dos subitens 6.3 a 6.4.1, 7.2 a 7.2.2.1, 7.5 a 7.5.2.3 do de Referência, abaixo
transcritos:

 

“ 6.3.Os valores sobre os quais incidirá o desconto percentual ofertado para as peças
serão estabelecidos a partir de orçamentos produzidos no ambiente do aplicativo de
orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços
praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a exemplo de
AUDATEX, CILIA, ORION e outros, conforme precificação padrão do software, cuja
obtenção consiste em ônus executivo da Contratada, incluso no preço proposto.
6.4.Os valores a serem pagos pelos serviços serão aqueles ofertados pela Contratada
em sua proposta de preços final, aprovada em licitação, conforme modelo constante
do Anexo I-B.
6.4.1.As quantidades de serviços serão estabelecidas a partir de orçamentos
produzidos no ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada
que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos
automotores, a exemplo de CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do
software, cuja obtenção consiste em ônus executivo da Contratada, incluso no preço
proposto.
7.2. O serviço de manutenção veicular serápago:
 

7.2.1.Considerando-se principalmente o orçamento de preços à vista obtido no
ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que tenha por
base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos automotores, a
exemplo de CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do software, tanto
para materiais, como para as quantidades dos serviços, respeitando-se os valores da
proposta vencedora, conforme detalhamento do modelo constante do AnexoI;
 

7.2.2.Tomando-se como referencial de confirmação a pesquisa de preços descrita no
subitem 7.5.2, adiante, nas condições ali especificadas, utilizando-se os valores deste
em substituição aos do orçamento líquido (após aplicação dos descontos da proposta
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vencedora) obtido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito
pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias
de veículos automotores, a exemplo de CILIA, ORION e outros, conforme quantificação
padrão do software, quando seus valores forem mais vantajosos para Administração,
em confrontação com o resultado do procedimento descrito no subitem 7.2.1;
 

7.2.1.1A análise da vantajosidade dos orçamentos deverá ser realizada item poritem;
 

7.5.Os serviços serão executados de acordo com os demonstrativos abaixo
relacionados, que serão fornecidos à Contratante pela empresa Contratada, em
conjunto com os orçamentos apresentados, por serem ferramentas essenciais à
fiscalização do contrato e ao pagamento das Ordens deServiços:
 

7.5.1.Orçamento do qual constem todas as peças e serviços necessários à
manutenção veicular, emitido a partir do ambiente do aplicativo de orçamentação
eletrônica eleito pela Contratada que tenha por base os preços praticados pelas redes
concessionárias de veículos automotores, a exemplo de CILIA, ORION e outros,
conforme quantificação padrão dosoftware;
 

7.5.1.1.A Contratante, por meio de seu Gestor, Fiscal ou outro servidor designado para
tanto, poderá comparecer ao estabelecimento da Contratada e solicitar demonstração
do funcionamento do aplicativo de orçamentação eletrônica eleito pela Contratada que
tenha por base os preços praticados pelas redes concessionárias de veículos
automotores, a exemplo de CILIA, ORION e outros, conforme quantificação padrão do
software e repetição do procedimento de orçamentação para confrontação, por
amostragem, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de entrega do extrato
original;
 

7.5.2. Nos orçamentos em que a mão-de-obra alcançar valores superiores a R$500,00
(quinhentos reais), naqueles em que as peças e materiais alcançarem valores
superiores a R$2.000,00 (dois mil reais), ou ainda, por amostragem, o Contratante
realizará pesquisa de mercado imediatamente após o recebimento dos orçamentos,
através de sua Seção de Instrução de Contratações - SEIC, com vistas a aferir a
compatibilidade de preços com o mercadolocal;
 

7.5.2.1.Caso o preço à vista praticado no mercado local seja inferior ao preço líquido
apresentado no orçamento, a Contratada deverá ajustar sua proposta de modo a
oferecer preço igual ou inferior àquele aferido peloContratante;
 

7.5.2.2Para que seja obrigatória a aplicação da sistemática descrita nos subitens 7.5.2e
7.5.1, acima, os valores deverão ser considerados por item, ou seja, o resultado da
multiplicação do valor unitário pela respectiva quantidade;
 

Edital 20 (0711383)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 688



7.5.2.3. A pesquisa de mercado a ser realizada pela SEIC terá o prazo de 03 (três) dias
para apresentar conclusão que aponte os preços de mercado ou relate a
impossibilidade deobtê-los.”
 

________(local), _____ de _________ de 2020. (data)

 

 

______________________________

Representante Legal

< > V  Declaração de Sustentabilidade

 

 

 

_______________________(razão social), CNPJ nº ___________, declara,  para os devidos
fins, que se compromete com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências
impostas pela Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI/MPOG.

 

 

 

 

 

 

 

________(local), _____ de _________ de 2020. (data)

 

 

< >Representante Legal
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Em 27 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 27/05/2020, às 12:38, 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
0711383 e o código CRC 3D762AD6.

0010231-21.2019.6.02.8000 0711383v2
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27/05/2020 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 27/05/2020 12:30:00 

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 00031/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0010231-21.2020 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
28/05/2020

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 28/05/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Contratação serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com 
fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos 
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas neste edital 
e seus anexos

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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27/05/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28478558&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 27/05/2020 12:30:38 

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 00031/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 25518 - Administração , gerenciamento-manutenção veículo automotivo
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 189.269,52

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  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

04/02/2020 231.302,78 01.667.155/0001-49 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de 
reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes

Valor Máximo Aceitá
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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 05302020052800084
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2020/069. Objeto: Contratação de companhia seguradora para cobertura
dos bens imóveis, pertencentes à União, utilizados pelo Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, bem como para os bens móveis, integrantes de seu patrimônio, e alocados nos
referidos imóveis, pelo período de 12 (doze) meses.. Total de Itens Licitados: 3. Edital:
28/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00072-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 28/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 09/06/2020 às 13h30 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/05/2020) 90028-00001-2020NE000298

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2020/053. Objeto: Aquisição de diversos materiais permanentes
(gravador digital e suporte para microfone pedestal girafa).. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 28/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00029-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 28/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 09/06/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/05/2020) 90028-00001-2020NE000298

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: J. Parice Comércio de Ar Condicionado Eireli - Epp.;
Objeto do 5º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência ajuste por mais 03 (três) meses,
incluindo item que trata da rescisão antecipada e suspender temporariamente a execução
presencial dos serviços objeto do Contrato original; Fundamento Legal: inciso II, do art. 57,
parágrafo único do artigo 8° e o §5° do artigo 79, todos da Lei 8.666/93; Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0033.4257.6013; Elemento de Despesa:
3.3.90.37.04; Data da assinatura: 22/05/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2017/00149; Contrato n.º
047/2018.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.; Objeto do
1º Termo Aditivo: Alterar os itens em que constem a escala de trabalho dos plantonistas,
sem quaisquer ônus para este Tribunal, modificando a escala de plantão de 12 horas de
trabalho por 36 horas de descanso (12x36) passando a nova escala a ser, em caráter
excepcional, de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso (24x72) e suspender
temporariamente a execução presencial dos serviços objeto do Contrato original;
Fundamento Legal: Parágrafo único do artigo 8° e o §5° do artigo 79, ambos da Lei
8.666/93; Data da assinatura: 20/05/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2020/00037; Contrato n.º
014/2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0001239-48.2020. Objeto: Registro de Preços de Divisórias. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 28/05/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco
Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00018-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 28/05/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
16/06/2020 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 - 26/05/2020) 90030-00001-2020NE500106

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0003125-82.2020. Objeto: Registro de Preços de Água Mineral. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 28/05/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco
Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00019-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 28/05/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/06/2020 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 - 26/05/2020) 90030-00001-2020NE500106

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0009041-23.2019. Objeto: Contratação dos serviços de lavagem de
veículos, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00030-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 28/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 10/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 27/05/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0010231-21.2020. Objeto: Contratação serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças
de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações
dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e
especificações descritas neste edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
28/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol -
Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00031-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 28/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 12/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 27/05/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2020

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 7/2020 (0000440-64.2019.6.03.8000) que tem
por objeto a contratação do serviço de operacionalização de programa de estágio para
estudantes, no TRE/AP.

Macapá-AP, 27 de maio de 2020.
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020 - UASG 70003

Nº Processo: 3633. Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção e
fornecimento de carimbos diversos, confecção de chaves para abertura de portas,
armários, gaveteiros e cópias de chaves existentes, sob demanda, observando as condições
e especificações constantes no Anexo I do Termo de Referência n. 07/2020-SEALM/TRE-
AM.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/05/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av
Andre Araujo N.200, Aleixo - Manaus/AM ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00009-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 28/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
15/06/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BREITNER DE BRITO GORDINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/05/2020) 70003-00001-2020NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO Nº 35/2020

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 14/05/2020,
.Entrega das Propostas: a partir de 14/05/2020, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 09/06/2020, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto:
Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo de uso comum e de eleição,
conforme as especificações do edital e seus anexos.

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIDEC - 27/05/2020) 070007-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 6172/2020. Contrato TRE/GO n. 20/2020. Objeto: aquisição de equipamentos de
microinformatica. Contratada: TORINO INFORMATICA LTDA. CNPJ: 03.619.767/0005-15
Valor global estimado: R$ 2.358.349,00. Fundamento Legal: Leis 10.520/2002 e 8.666/93.
Vigência: a partir de sua assinatura até o término do prazo de garantia,. PT:
02.122.0033.20GP.0052 . ND: 449052. Empenhos: 2020NE000457, emitido em 08/05/2020.
Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO pelo Contratante e RODRIGO
DO AMARAL RISSIO, pela contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020

Processo SEI Nº 0003295-47.2020.6.27.8000 - TRE-MA. Objeto: Registro de Preços para
aquisição de cartuchos de toner e mouses, para atender as demandas da Secretaria do
Tribunal e Zonas Eleitorais. Adjudicatárias: ALIMAC SUED SUPRIMENTOS EIRELI - CNPJ:
20.858.477/0001-10 (item 1), SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI
- CNPJ: 32.648.650/0001-34 (itens 2 e 3) e ONE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI -
CNPJ: 35.079.942/0001-91 (item 4). Data da homologação: 27/05/2020.

ANDRÉ MENEZES MENDES
Diretor-Geral

DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020

Processo SEI Nº 0001835-25.2020.6.27.8000 - TRE-MA. Objeto: Registro de Preços para
fornecimento de Banners e Faixas em Lona de 380g, com impressão digital em policromia.
Adjudicatária: NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 86.863.412/0001-70
(itens 1 e 2). Data da homologação: 26/05/2020.

ANDRÉ MENEZES MENDES
Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020 - UASG 70005

Nº Processo: 0008145-47.2020.6. Objeto: Serviço de auxiliar de apoio à logística para
efetuar a carga e descarga das urnas e demais materiais distribuídos da Central de
Armazenamento de Urnas para as Zonas Eleitorais do interior do estado no mês de
agosto de 2020 e o recolhimento (caminho inverso) no mês de novembro de 2020..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/05/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av.
Vitorino Freire S/n Areinha, - São Luis/MA ou
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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

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

Número 30/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 10/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 15.749,02
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2020
SEI 0010231-21.2019.6.02.8000

Data: 12/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total estimado :  R$ 189.269,52
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Coordenadoria de Material e Patrimônio +
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2020.
À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/05/2020, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0712240 e o código CRC 6B9E8CB9.
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è]a\_̀ab[aciZ9]Z9l̀emiZp9YZ\9_èyZ\9]Z9�9no9]e\_e9̂̀_amZt
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7lZaZ9\ex̂y9Yeje\\�̀aZ\p9̂9j̀a_�̀aZ9]Z9̀e\lej_azZ9{̀emZeàZ�
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2020.
Senhor Chefe da SAPEV,
 
Solicito a análise técnica da proposta da Empresa

Del Fino Centro Automotivo Ltda, evento 0720102.
 
Informo que a sessão será reaberta amanhã, dia

16/06/2020, às 15:30 horas.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/06/2020, às 19:17, 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
0720103 e o código CRC 8591FA03.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
Senhor Pregoeiro,
 
Face ao vosso despacho, ao proceder a análise da

proposta, tem-se inicialmente que os serviços ofertados
encontram-se de acordo com os requisitos do Anexo I do
Edital de Pregão Eletrônico n.º31/2020, consistindo em
proposta aceitável, sob essa ótica.

Ocorre que inevitavelmente os valores ofertados
foram identificados durante a análise e despertaram a
atenção, considerando-se que, pela experiência dos servidores
desta unidade, a prestação dos serviços no mercado é
realizada em outros patamares, por exemplo, (a) "substituição
de pneu - linha leve" custa entre R$10,00 (dez reais) e
R$20,00 (vinte reais) a unidade, encontramos o valor de
R$69,97 (sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) na
proposta, (b) "alinhamento - linha leve" custa entre R$20,00
(vinte reais) e R$25,00 (vinte e cinco) reais por roda, serviço
normalmente executado nas rodas dianteiras, encontramos o
valor de R$96,51 (noventa e seis reais e cinquenta e um
centavos) na proposta, (c) "balanceamento - linha leve" custa
entre R$7,50 (sete reais e cinquenta centavos) e R$12,50
(doze reais e cinquenta centavos) por roda, encontramos o
valor de R$91,82 (noventa e um reais e oitenta e dois
centavos) na proposta.

Como se pode constatar, as diferenças
percebidas oscilam entre 249,85% (duzentos e quarenta e
nove inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) e
634,56% (seiscentos e trinta e quatro inteiros e cinquenta e
seis centésimos por cento), a maior.

Entende-se pertinente referir-se à avença anterior,
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com o mesmo objeto, a saber, o Contrato n.º30/2018
(0437198), celebrada com a Proponente, por coincidência.
Naquela contratação, o valor ofertado para a mão-de-obra não
contemplou distinções como planejado para a contratação
objetivada neste procedimento, o preço do serviço foi
estabelecido genericamente, tendo a então Contratada, atual
Proponente, firmado o valor de R$62,54 (sessenta e dois reais
e cinquenta e quatro centavos) por hora de serviço, em
contraste aos valores mínimo de R$90,75 (noventa reais e
setenta e cinco centavos), máximo de R$197,56 (cento e
noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) e médio
ponderado de R$97,73 (noventa e sete reais e setenta e três
centavos), ou seja, diferenças percentuais entre aquele
contrato e a proposta atual, são, respectivamente, de 45,11%
(cento e quarenta e cinco inteiros e onze centésimos por
cento), 215,89% (trezentos e quinze inteiros e oitenta e nove
centésimos por cento) e 56,28% (cinquenta e seis inteiros e
vinte e oito centésimos por cento).

Observando-se a variação inflacionária  entre
31/08/2018, data da proposta (0429050) que originou o
Contrato n.º30/2018, e 15/06/2018, data da proposta atual,
que (a) pelo IGP-M, foi de 11,99% (onze inteiros e noventa e
nove centésimos por cento), (b) pelo INPC, foi de 5,16%
(cinco inteiros e dezesseis centésimos por cento) e pelo IPCA,
foi de 4,95% (quatro inteiros e noventa e cinco centésimos
por cento), não se encontra explicação para tamanha variação
nos valores dos serviços.

Ainda referindo-se ao Contrato n.º30/2018
(0437198), verifica-se que o percentual de desconto sobre
peças e materiais fora de 25,10% (vinte e cinco inteiros e dez
centésimos por cento), face aos 13,21% (treze inteiros e vinte
e um centésimos por cento) da proposta atual, sobre a mesma
base de cálculo de preços - e apresentados pela mesma
empresa, para os mesmos serviços - representanto uma
diferença de 90,01% (noventa inteiros e um centésimo por
cento) entre as ofertas.

Especula-se que essas diferenças sejam reflexo da
ausência de competição no certame, do qual a Proponente é a
única participante, onde se pudessem alcançar preços
similares ao da última contratação, ou até melhores,
considerando-se a redução de demanda experimentada pelo
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segmento face à pandemia de COVID-19.
Diante dessas informações, sugere-se, salvo melhor

juízo, que V.S.ª envide esforços para negociar preços
melhores junto à Proponente, conforme previsto no subitem
7.3.1 do instrumento convocatório, podendo utilizar-se dos
argumentos aqui elencados, sem prejuízo de outros, com
vistas à preservação do interesse da Administração e em
homenagem ao Princípio Administrativo da Eficiência, em seu
viés de Economicidade.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção Substituto, em 16/06/2020, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720214 e o código CRC 04925778.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2020.
Senhor Chefe da SAPEV,
 
Em atenção ao Despacho de V.Sª, evento 0720214,

entendemos preliminarmente que a primeira oferta encontra-se de
acordo com os requisitos do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico
n.º31/2020, basilando proposta aceitável conforme informado por
essa unidade. 

Conforme o previsto no subitem 7.3.1 do instrumento
convocatório e demais orientações que regem o certame licitatório,
mesmo a proponente já tendo ofertado, na fase de negociação, um
desconto sobre o valor global de R$ 4.260,00 , conforme primeira
proposta juntada aos autos, evento 0720102, diligenciamos junto à
empresa os pontos mencionados por V.Sª e assim obtivemos um
ajuste considerável e abaixo da linha média precificada pela
administração.

Por fim, solicito novamente a análise técnica da proposta
ajustada apresentada pela Empresa Del Fino Centro Automotivo
Ltda, evento 0721066.

Informo que a sessão encontra-se em andamento.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 17/06/2020, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721070 e o código CRC 06C0DFA7.

0010231-21.2019.6.02.8000 0721070v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2020.
Senhor Pregoeiro,
 
Reiteram-se os termos do despacho

SAPEV 0720214, "os serviços ofertados encontram-se de
acordo com os requisitos do Anexo I do Edital de Pregão
Eletrônico n.º31/2020, consistindo em proposta aceitável",
no que cabe a esta unidade subsidiar a decisão do Pregoeiro.

O registro de observações exemplificativas de
valores referenciados pela experiência e demonstrativas de
possíveis distorções decorrentes (especulou-se) da ausência
de concorrência durante o certame naquele documento
tiveram por objetivo exclusivamente colaborar com dados
objetivos para a consecução da melhor contratação possível
para a Administração, "em homenagem ao Princípio
Administrativo da Eficiência, em seu viés de
Economicidade", verbis.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 17/06/2020, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721129 e o código CRC 2B3F97A8.

0010231-21.2019.6.02.8000 0721129v1
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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: 02.567.178/0001-44
Razão Social: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Nome Fantasia: DEL FINO-CENTRO AUTOMOTIVO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/05/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
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 24/11/2020
FGTS 09/07/2020
Trabalhista Validade: 28/11/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/06/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 25/06/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2020 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 18/06/2020 14:04 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

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: 18/06/2020 08:40:35 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 
CNPJ: 02.567.178/0001-44 
 
 
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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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 08:48:47 do dia 18/06/2020

Código de controle da certidão: C029-AB5D-5284-4B93

Certidão fornecida para o CNPJ: 02.567.178/0001-44

Válida até 17/08/2020

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.567.178/0001-44
Certidão nº: 14063672/2020
Expedição: 18/06/2020, às 08:35:31
Validade: 14/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.567.178/0001-44, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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18/06/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 02.567.178/0001-44
Razão Social:DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Endereço: AV FERNANDES LIMA 3700 LOJA 59 / FAROL / MACEIO / AL / 57055-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/03/2020 a 09/07/2020 

Certificação Número: 2020031202043042722740

Informação obtida em 18/06/2020 08:37:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 02.567.178/0001-44 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:38:55 do dia 28/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2020.
Código de controle da certidão: 4988.8604.7856.6A8E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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 02/06/2020  002762499 

 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:   002762499  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:  

 DEL   FINO   CENTRO   AUTOMOTIVO   LTDA,   residente   na   AVENIDA   FERNANDES   LIMA   3700,   LOJA   N.   59, 
 GRUTA DE LOURDES, CEP: 57057-430, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 02.567.178/0001-44 ************* 

                        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, terça-feira, 2 de junho de 2020 às 11h17min. 

                      002762499 
 PEDIDO N°:  
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.INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACAO E ADAPTACAO DO CONTRATO

SOCIAL DA SOCIEDADE "KID PECAS E SERVICOS LTDA"

1 - Euclides Bandeira de Queiroz Neto, brasileiro, casado em regime de comunhao parcial de

bens, comerciante, nascido em 23/10/1960, portador da cedula de identidade n° 424.070 SSP/AL e

CPF nO255.541.404-59, residente e domiciliado no Condominio Aldebaran, area Beta, Quadra J-

2, Serraria, Macei6/AL, CEP 57080-900.

2 - Francismary Teles Bandeira, brasileira, casada em regime de comunhao parcial de bens,

comerciante, nascida em 18/10/1967, portadora da cedula de identidade n° 713.418 SSP/AL e

CPF n° 460.276.884-91, residente e domiciliada no Condominio Aldebaran, area Beta, Quadra J-

2, Serraria, Macei6/ AL, CEP 57080-900, unicos s6cios da empresa KID PE(:AS E SERVI(:OS

LTDA, com sede na Av. Fernandes Lima, 3700, loja 59, Farol, Macei6-AL, Cep 57052-000,

registrada na Junta Comercial do Estado de Alagoas, sob n° 272.0027614-2 em 14/05/1998 e

inscrita no CNPJ sob 0 n° 02.567.178/0001-44, resolvem, assim, alterar 0 contrato social:

cl~u$qH~.Prirrieu-a4.DaAdnUss~Q.dos.S6cl0s•••••••·······..
Sao admitidos na sociedade neste ato, George Delfino do Nascimento, brasileiro, comerciante,

casado em comunhao parcial de bens, nascido em 30/01/1951, portador da cedula de identidade n°

1.428.453 SSP/AL e CPF nO077.985.554-04, residente e domiciliado na Travessa Luiz Rizzo, 98,

Farol, Macei6/AL, CEP 57057-540 e Anderson Arraes Delfino, brasileiro, Solteiro, comerciante,

nascido em 28/06/1979, portador da cedula de identidade n° 1.428.263 SSP/AL e CPF n°

030.775.104-05, residente e domiciliado na Travessa Luiz Rizzo, 98, Farol, Macei6/AL, CEP

57057-540.

<Ql~¥~~l~.s~Wi(1C!+·JL)*R~t~~cl~·(1q~.$pqiq~•••••••••·•·•••···.
o socio Euclides Bandeira de Queiroz Neto retira-se da sociedade, cedendo e tra11sferindo 0

total de suas 10.000 (dez mil) cotas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 0 novo s6cio

George Delfino do Nascimento, e a s6cia Francismary Teles Bandeira detent ora de 10.000

(dez mil) cotas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) retira-se da sociedade, cedendo e

transferindo suas cotas na seguinte propon;ao: 5.000 (cinco mil) cotas no valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais) para 0 socio George Delfino do Nascimento e 5.000 (cinco mil) c:otas no valor

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para 0 novo socio Anderson Arraes Delfino.

<Qlall~I~~1f¢iq~jr~+Q~!t~spql1~~ij~~<l*4yr.f()$~R9i()fL '...... .
A responsabilidade de cada s6cio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem

solidariamente pela integralizaCao do capital social.

CIausqta.Qu~a4.Da.AC!llllhl$tI"aQaQ.d.a.SdCiedade· ••••••·
A administra9ao da sociedade cabeni a George Delfino do Nascimento e Anderson Arraes

Delfino, com os poderes e atribuicoes de Administradores, autorizado 0 uso do nome empresarial,

vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigavoes .seja em

favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens im6veis da

sociedade, sem autorizacao do outro s6cio.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE AL TERACAO E ADAPTACAO DO CONTRATO

SOCIAL DA SOC!EDADE "K!D PEC;AS E SERV!COS LTDA"

(J]~risuJa·~tHtlt~••••••JL)6.t:>~slmp~qlm~t)tQ••••••••·····.....
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que nao estao impedidos de exercer a

administravao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenavao criminal, ou por se

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, a acesso a cargos

publicos; ou por crime falimentar, de prevaricac;ao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou

contra a economia popular, contra 0 sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrencia, contra as relac;5es de consumo, fe publica, ou a propriedade.

DE ACORDO COM A ALTERA<:AoACIMA, 0 CONTRATO SOCIAL PASSA A TER A

SEGUINTE NOVA REDAC;Ao:

1 - George Delfino do Nascimento, brasileiro, comerciante, casado em comunhao parcial de

bens, nascido em 30101/1951, portador da cedula de identidade nO 1.428.453 SSP/AL e CPF n°

077.985.554-04, residente e domiciliado na Travessa Luiz Rizzo, 98, Farol, Macei6/AL, CEP

57057-540;

2 - Anderson Arraes Delfino, brasileiro, Solteiro, comerciante, nascido em 28/06/1979, portador

da cedula de identidade n° 1.428.263 SSP/AL e CPF n° 030.775.104-05, residente e domiciliado

na Travessa Luiz Rizzo, 98, Farol, Macei6/AL, CEP 57057-540, unicos sociosda empresa KID

PEc;AS E SERVIc;OS LTDA, com sede na Av. Fernandes Lima, 3700, loja 59, Farol, Maceio-

AL, Cep 57052-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Alagoas, sob nO272.0027614-2

em 14/05/1998 e inscrita no CNPJ sob 0 n° 02.567.178/0001-44, resolvem, assim, consolidar 0

contrato social.

(1)1~*$~1#.f!~irJ:Le¥-~8.p()Nq1Jte.JB:rnPf~~a.l"I~I•••••••••.••.........
A sociedade gira sob a nome empresarial de KID PE(:AS E SERVI(:OS LTDA

Cic!tlS1.l1~.8~gwlda-ili.DQ.Loc~i.da.$~de••••·•······ .
A sociedade tern sua sede ha Av. Fernandes Lima, 3700, loja 59, Farol, Macei6/AL, CEP 57052-

000.

Ciall~tl1~·'I'¢!"qep:a..W:bQ.()l[)j~t()·$Qcl~l••••••••••...........
A. sociedade tern como objeto social 0 Cornercio a varejO de pec;as e acessorios novos para

veiculos automotores .

... - ..•............... -- -- --- --- __ _-_ -- -- .

(JIa.ll~l.tl~·(lhillta +-.I)6]?I-a~Q.d~.])l)t1i!!¢~Q••••··•••••••·····
A .sociedade iniciou suas ativid'ades em 14/05/1998 e seu prazo e indeterminado.

·C· :1··;· ••.••. ·1 ..·0·:·:::;··············· .f)" ••.••• ·C············..···· ·1'··8· ···1··············"·.....ausu a ·.·umta. ..oaDlta OCla ..•.........
:: __: .. : __: ... ~:: .. ::: ... :::,:_~ .. __::_:.:_::::::: ... ::::.::::: .. :.: . .1:.: ... : :: ::.:: .... : ... :.:: ...

o capital social no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte rml) cotas

no valor de R$ 1,00 (urn real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do pais,

distribuido entre os' s6cios conforme 0 quadro abaixo:

Nome do Socio

Geor e Delfino do Nascimento

Anderson Arraes Delfino

Total das Quotas e Ca ital

Quotas Subscritas

15.000

5~000

20.000

Valor do Ca ital Social

R$ 15.000,00

R$ 5.000,00

R$ 20.000,00
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAC.40 E ADAPTAC.40 DO CONTRATO

SOCIAL DA SOCIEDADE "KID PECAS E SERVICOS LTOA"

<$1~uslll~.$e~t~.S-P~.E~sp()l1sal)jJlg~ge.gQ$.$QCtQ$·••···•• .
J.A,.. responsabilidade de cada socia e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem

solidariamente pela integralizayao do capital social.

91a.usuTa .$etil1l(l.W1D~••Adl1ljrijstta9~dda$QPledade •••••......
A administrayao da sociedade cabeni a Ge3rge Delfin3 d3 Nasciment3 e Anders3n Arraes

Delfino, com os poderes e atribuiyoes de Administradores, autorizado 0 usa do nome empresarial,

vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obriga<;oes seja em

favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da

sociedade, sem autoriza9ao do outro socio.

CiausLlicl.oltc!Y~.4DQD~~Lmp~dIrnen.tQ··················
o Administrador declara, sob as penas da lei, de que nao esta impedido de exercer a

administra<;ao da sociedade, pOl' lei especial, ou em virtude de condena<;ao criminal, ou pOl' se

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, a acesso a cargos

publicos; ou pOl' crime falimentar, de prevaricayao, peita ou subomo, concussao, peculato, ou

contra a economia popular, contra 0 sistema fmanceiro nacional, contra normas de defesa da

concorrencia, contra as rela<;oes de consumo, fe publica, ou a propriedade.

As quotas sac indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 0

consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade de condiyoes e preyO direito

de preferencia para a sua aquisiyao se postas a venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a

alteravao contratual pertinente.

Gt~U~tll?·p~Chttla•••••JL}p~~I~~9()·¢.~restaQ~¢s.~¢.CD()~t*$•••••••••.•••
Ao ~ermino de cada exerdcio social, em 31 de dezembro, 0 adr.rrinistrador prestara contas

justificadas de sua administravao, procedendo it elaboravao do inventario, do balanvo' patrimonial

e do balanyo de resultado econ6mico, cabendo aos socios, na proporyao de suas quotas, os lucros

ou perdas apurados.

(j~~11~l.lla·I)~bnna~e1ta.[j~.I;j~l1ber~9~Q.S()ci!tI•••••••••••·•·.....
NOs quatro meses seguintes ao termino do exerdcio social, os socios deliberarao sobre as contas e

designarao administrador quando for 0 caso.

¢;~~t1S111~.p~qiUlaSegQtida.p~.Alj~t61t£t.(j~Wiliais••••••·••·••··•··•·•
A ~:sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou Dutra dependencia, mediante

alterayao contratual assinada pOl'todos os socios.

C1<ll1stlla·D~(Hill~·'1'e,[q~ij-a••••••t)~,s·R.etu-a(f~~.M~l1~~is··••.•..••••...••......
Os socios no exercicio da administrayao poderao, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a

titulo de pro labore, observadas as disposi90es regulamentares pertinentes.

91~USul~."I2~qimaQp~fta1Dq.r~1~cftTIeijtq.()Il.Tricap~qtg~ge·Sup~rv~rilent~•••••·•••······ .
Falecendo ou interditado qualquer socia, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros,

sucessores e 0 incapaz, este, desde que legalmente autorizado. Nao sendo possivel ou inexistindo

interesse destes ou do socio remanescente, 0 valor de seus haveres sera apurado e liquidado com

base na situavao patrimonial da sociedade, a data da resoluvao, verificada em balanvo

especialmente lev ntad .
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACAO E ADAPTACAO DO CONTRATO

SOCIAL DA SOC!EDADE "K!D PECAS E SERV!COS LTDA"

Panigrafo unico - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade

resolva em relayao a seu socio.

E par estarem assim justos e contratados, assinam a presente alterac;:aoem 03 (tres) vias de igual

teor e forma, depois de lido, conferidos e achado conforme ao que estipularam na presenl;a de

duas testemunhas ficando uma das vias devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de

Alagoas.

~~~~/,k
~~~~.~

Francismary Teles Bandeira

. U1'1Jekn~~~{:Yl.1 1<~.;~~'1
Testemunhas: ivetomo t6smo diSil, Jumo'r

( RG n° 1.279.077 SSPI

~~ fbac,~Q fl~
Maryland Pereira Dantas
RG N° 1.129.938 S.SP/AL.. '

' .. "
.': :~,
."'- "
,t, '1'0

~:~

t..:•..}

7"~:'J-;~

G;')
- ~

..•.•~•• ,,: r; ~-. •

~ ~~:...
~;.: '~_.<.• :.: .

• ' ':0>:..... ~o-:;,~~._'~
.t· ••..~

-,; '...•
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2a AL TERACAO DO CONTRA TO SOCIAL DA SOCIEDADE "KID PECAS E

SERVICOS LTDA"

George Delfino do Nascimento, brasileiro, com erciante, casado em regime de comunhao

parcial de bens, comerciante, nascido em 30101/1951, portador da cedula de identidade nO

1.428.453 SSP/AL e CPF n° 077.985.554-04, residente e domiciliado na Travessa Luis Rizzo,

98, Farol, Macei6/AL, CEP 57057-540, e,

Anderson Arraes Delfino, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 28/06/1979,

portadora da cedula de identidade nO1.428.263 SSP/AL e CPF n° 030.775.104-05, residente e

domiciliada na Travessa Luis Rizzo, 98, Farol, Macei6/AL, CEP 57057-540, unicos s6cios da

empresa KID PECAS E SERVICOS LTDA, com sede na Av. Fernandes Lima, 3700, loja

59, Farol, Macei6-AL, Cep 57052-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Alagoas,

sob n° 272.0027614-2 em 14/05/1998 e inscrita no CNPJ sob 0 n° 02.567.178/0001-44,

resolvem de comum acordo alterar 0 contrato social mediante as seguintes c1ausulas:

CLAuSULA PRIMEIRA : DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade passa a girar sob 0 nome empresarial DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO

LTDA.

CLAuSULASEGUNDA:DOFORO

Os s6cios tern por eleito 0 foro desta comarca, renunciando a qualquer outro, por mais

privilegiado que venha a surgir.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam 0 presente instrumento em 03(tres) vias de

igual teor e forma, destinando-se uma via para 0 arquivamento na Junta Comercial do Estado

de Alagoas.

~aes
t .,.-

~~:::- _. ... .: ~."
'..... ~

-: ... -, . :•.-~ .. '.
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TERCEIRA ALTERA<;AODO CONTRA TO DA SOCIEDADE "DEL

FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP".

GEORGE DELFINO DO NASCIMENTO, brasileiro, casado em regime de comunhao parcial

de bens, e'mpresario, portador da Carteira de Identidade n°, 1.428.453 - SSP/AL e CPF nO.

077.985.554-04, residente e domiciliado na Travessa Luiz Rizzo, nO. 98 - Pinheiro - Cep:

57057-540 - Macei6/AL e ANDERSON ARRAES DELFINO, brasileiro, solteiro, nascido em

28/06/1979, empresario, p6rtador da Carteira de Identidade n°. 1.428.263 - SSP/AL e CPF n°.

030.775.104-05, residente e domiciliado na Travessa Luiz Rizzo, n°. 98 - Pinheiro - Cep:

- 57057-540 - Macei6/AL; Unicos s6cioscomponentes da sociedade "DEL FINO CENTRO

AUTOMOTIVO LTDA - EPP", com sede na Avenida Fernandes Lima, 3700, loja 59, Farol -

Macei6/AL, CEP 57057-000, com seu contrato primitivo arquivado na Junta Comercial do

Estado de Alagoas Sob. nO. 272.0027614-2 em 14.05.1998 e inscrita no CNPJ sob nO.

02.567.178/0001-44, resolvem de, comum acordo alterar seu contrato mediante as seguintes

clausulas e condi<;oes:

CLAUSULA PRIME IRA - Neste e admitido na sociedade CRISTIANO ARRAES

DELFINO, brasileiro, solteiro, nascido em 13/04/1986, empresario portador da Carteira de

Identidade n°. 2000001084857 - SSP/AL e CPF nO.066.911.384-06, residente e domiciliado na

Travessa Luiz Rizzo nO.98 - Pinheiro - Cep: 57057 - 540 - Macei6/ AL .

CLAUSULA SEGUNDA - Neste ato retira se da sociedade 0 s6cio ANDERSON ARRAES

DELFINO cedendo e transferindo a totalidade de suas 5.000 (cinco mil) quotas do capital

social no valor de R$ 1,00 (um real) totalizando 0 valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para 0

s6cio ora admitida CRISTIANO ARRAES DELFINO, ja qualificado na clausula acima.

PARAGRAFO UNICO - 0 s6cio que ora se retira da sociedade, da a me sma, neste ato, plena,

geral, rasa e irrevogavel quita<;ao, nadamais tendo a reclamar dela, nesta ou em nenhuma outra

data, seja a que titulo for.

CLAUSULA TERCElRA - Neste ato 0 capital social que e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

ja integralizado,passara a ser de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 0 presente aumente e de R$

30.000,00 (trinta mil reais), integralizado neste ato atraves da conta de lucro acumulados no

exercicio 2011 e 2012.

CLAuSULA QUARTA - 0 capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),divididos em

50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (urn real) cada uma fica assim distribuidas

entre os s6cios:

GEORGE DELFINO

NASCIMENTO

CRISTIANO ARRAES DELFINO

TOTAlS·

12.500

50.000

12.500,00

50.000,00

25%

100 %

CLAUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada s6ciQ e restrita ao valor de suas quotas,

mas todos respondem solidariamente pela integraliza<;ao do capital social.

,danGGas ~~!Jmen.
Estag Il~ria
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JUNTA CONERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

Certi fi co 0 Registro em 06i08l2013 Sob W 20130458554

Protocolo: 130458554 de 22i07i2013 NIRE: 27200276142

DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP

Chancela : 7094A97DB44D853C458CBDDB36FE5CF5E40F0186

Maceio, 06i08!20 13

a{_ tL- ~1S:-. ( <,-~~
C c.J ~-

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO

Secretario Geral
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TERCEIRA ALTERAGAO DO CONTRATO DA SOCIEDADE "DEL

FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP".

CLAUSULA SEXTA - As quotas nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 0

consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade de condiyoes e preyo, 0

direito de preferencia para a sua aquisiyao.

CLAUSULA SETIMA - A administrayao e 0 usa do nome empresarial cabem aos socios

GEORGE DELFINO DO NASCIMENTO e CRISTIANO ARRAES DELFINO, que

assinam em conjunto ou isoladamente competindo-Ihe todos os poderes necessarios a
administrayao e representayao da sOcledade, vedado, no entanto, a concessao de avais, endossos,

fianyas e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

. o1?~igayoesseja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLAuSULA OITAVA - as Administradores declararn,sob as penas da lei, de que nao estao

impedidos de exercerem a admin~strayao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenayao criminal, ou por se' encontrar sob os efeitos dela, a pena' que vede, ainda que

temporariamente, 0 acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricayao, peita ou

suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra 0 sistema financeiro

nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relayoes de consumo, f6 publica,

ou a propriedade.

CLAuSULA NONA - As demais clausulas e condiyoes estabelecidas no contrato social primitivo

nao alcanyadas ou atingidas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam 0 presente instrumento em 03 (tres) vias de

igual tear e forma, sem emendas nem entrelinhas, destinando-se 01 (uma) via ao arquivamento

na Junta Comercial do Estadode Alagoas, para que produza os efeitos legais.

0.\,';-' ~

-~--~~~---'-. - ----------------

CRISTIANO ARRAES ELFINO

.,dllU uo~vWmel
Estagl6rio
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JUNTA COrJERCIAL DO ESTADO DE ALA GOAS

Certificoo Regislro em 06/0812013 Sob W 20130458554

Prolocolo: 130458554 de 22107/2013 NIRE: 27200276142

DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP

Chancela : 7094A97DB44D853C458CBDDB36FE5CF5E40F0186

Maceio, 0610812013

'"+ 0 ~iS:-, ( (~~

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO

Secrelario Geral
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CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2019 15:55 SOB Nº 20190069368.
PROTOCOLO: 190069368 DE 15/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901307215. NIRE: 27200276142.
DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 22/03/2019
         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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15/06/2020 Facilita Alagoas

www.facilita.al.gov.br/lista-de-documentos/?protocolo=ALP1904569613 1/1

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

PROTOCOLO: 190069368
DATA DO PROTOCOLO: 15/03/2019
NÚMERO DE REGISTRO: 27200276142
ARQUIVAMENTO: 20190069368
EMPRESA: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

 Contrato (https://www.facilita.al.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-
eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTU1MzI2NjAxMF8xOTAwNjkzNjgucGRm/download/2/pessoa/1886/co_protocolo/ALP1904569613)
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18/06/2020

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
02.567.178/0001-44
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
07/05/1998 

 
NOME EMPRESARIAL 
DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DEL FINO-CENTRO AUTOMOTIVO 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV FERNANDES LIMA 

NÚMERO 
3700 

COMPLEMENTO 
LOJA 59 

 
CEP 
57.055-000 

BAIRRO/DISTRITO 
FAROL 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/12/2000 

 
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 18/06/2020 às 08:33:59 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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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
DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 900362197
Titulo do Estabelecimento (Nome de Fantasia) CNPJ/CPF
DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO 02.567.178/0001-44
Natureza Jurídica Dat. Inicio Ativ.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 23/3/1999
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
85586 077.985.554-04 GEORGE DELFINO DO NASCIMENTO Sócio-Administrador
490522822 066.911.384-06 CRISTIANO ARRAES DELFINO Sócio

 
ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO
Logradouro Número CEP Bairro
AVENIDA - FERNANDES LIMA 03700 57055-000 GRUTA DE LOURDES

 
Complemento Município UF
*** MACEIO ALAGOAS

 
ATIVIDADES ECONÔMICAS
Grupo Sub-Grupo Atividade Econômica Tipo
45 45307 3 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Primária
45 45200 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Secundária
45 45200 3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Secundária

 

Emitido conforme decreto nº 6284 de 12/11/2002 em 02 de Junho de 2020
Validade - 60 dias a partir da data de emissão.
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Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas

Contribuinte

CNPJ: 02.567.178/0001-44 Inscrição Estadual: 24600287-5 Início da Atividade: 30/01/2003

Razão Social: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

Nome de Fantasia: DEL FINO-CENTRO AUTOMOTIVO

Logradouro: AV   FERNANDES  LIMA Número: 3700

Complemento: LOJA 59 Bairro: FAROL

CEP: 57052000 Município: MACEIO UF: AL

Telefone: ()

Atividade(s) Econômica(s):

DescriçãoCNAE

4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520003 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Regime(s) Especial(ais):

Descrição Data Início Ativo ?

Substituição Tributária - Instrução Normativa SEF nº 30/2007 18/08/2010 Sim

Observações:
Situação Cadastral: ATIVO
Optante pelo Simples Nacional

Situação cadastral atual: Habilitado Endereço Eletrônico:
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CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2019 12:28 SOB Nº 20190264870.
PROTOCOLO: 190264870 DE 04/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903057720. NIRE: 27200276142.
DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 05/07/2019
         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 BALANÇO FINANCEIRO (0721608)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 758



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 05/07/2019 12:28 SOB Nº 20190264870.
PROTOCOLO: 190264870 DE 04/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903057720. NIRE: 27200276142.
DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 05/07/2019
         www.facilita.al.gov.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 
 
CPF/CNPJ: 02.567.178/0001-44 
 
 

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 08:40:53 do dia 18/06/2020, 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: LDIP180620084053 
 
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: CRISTIANO ARRAES DELFINO 
 
CPF/CNPJ: 066.911.384-06 
 
 

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 08:30:20 do dia 18/06/2020, 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: BBS5180620083020 
 
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: GEORGE DELFINO DO NASCIMENTO 
 
CPF/CNPJ: 077.985.554-04 
 
 

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 08:29:17 do dia 18/06/2020, 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: N0B8180620082917 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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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: 02.567.178/0001-44
Razão Social: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES

Endereço:
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3700 - LOJA 59 - FAROL - Maceió / Alagoas

Emitido em: 18/06/2020 14:03 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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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: 02.567.178/0001-44
Razão Social: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Nome Fantasia: DEL FINO-CENTRO AUTOMOTIVO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 077.985.554-04
Nome: GEORGE DELFINO DO NASCIMENTO
Carteira de Identidade: 1428453 Órgão Expedidor: ssp al
Data de Expedição: 17/02/1993 Data de Nascimento: 30/01/1951
Filiação Materna: MARIA JOSE DO NASCIMENTO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2002001243599 Órgão Expedidor: SSP AL
Data de Expedição: 28/07/2008

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
TERESA ADALGISA DELFINO ARRAESNome:

124.626.244-49Estrangeiro:

CEP: 57.057-050
Endereço: RUA DR BRUNO MARTINS, 98 - FAROL
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 00000000
Email: del-fino@uol.com.br

Emitido em: 18/06/2020 14:08 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Dirigente

Dados do Dirigente 2

CPF: 066.911.384-06
Nome: CRISTIANO ARRAES DELFINO
Carteira de Identidade: 03435059951 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 03/02/2017 Data de Nascimento: 13/04/1986
Filiação Materna: TERESA ADALGISA DELFINO ARRAES
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 99001225293 Órgão Expedidor: SSP AL
Data de Expedição: 28/07/2008

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
CECILIA SANGELA COUTINHO BALTAZAR DELFINONome:

000.993.954-79Estrangeiro:

CEP: 57.057-540
Endereço: AVENIDA LUIZ RIZZO, 98 - PINHEIRO
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 33388358
Email: del-fino@uol.com.br

Emitido em: 18/06/2020 14:08 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22
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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: 02.567.178/0001-44
Razão Social: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Nome Fantasia: DEL FINO-CENTRO AUTOMOTIVO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Maceió / Alagoas
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

2590 COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS Ativo
Serviços

Código Descrição Situação

3565 Manutenção de Veículos Leves e Pesados Ativo

3573 Manutenção de Veículos Pesados Ativo

5886 Lanternagem - Veículos Leves Ativo

Emitido em: 18/06/2020 14:08 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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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: 02.567.178/0001-44
Razão Social: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Nome Fantasia: DEL FINO-CENTRO AUTOMOTIVO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 18/06/2020 14:05 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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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: 02.567.178/0001-44
Razão Social: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Nome Fantasia: DEL FINO-CENTRO AUTOMOTIVO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 18/06/2020 14:05 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.567.178/0001-44
Razão Social: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Nome Fantasia: DEL FINO-CENTRO AUTOMOTIVO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/05/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 246002875 Inscrição Municipal: 900362197
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 07/05/1998
CNAE Primário: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS

PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
CNAE Secundário 1: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE
CNAE Secundário 2: 4520-0/03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE

Dados para Contato
CEP: 57.055-000
Endereço: AVENIDA FERNANDES LIMA, 3700 - LOJA 59 - FAROL
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone:
Email:

Dados do Responsável pelo Cadastro
077.985.554-04CPF:

Nome: GEORGE DELFINO DO NASCIMENTO
Carteira de Identidade: 1428453 Órgão Expedidor: ssp al
Data de Expedição: 17/02/1993 Data de Nascimento: 30/01/1951
E-mail: del-fino@uol.com.br

Emitido em: 18/06/2020 14:06 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: 077.985.554-04 Participação Societária: 75,00%
Nome: GEORGE DELFINO DO NASCIMENTO
Carteira de Identidade: 1428453 Órgão Expedidor: ssp al
Data de Expedição: 17/02/1993 Data de Nascimento: 30/01/1951
Filiação Materna: MARIA JOSE DO NASCIMENTO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2002001243599 Órgão Expedidor: SSP AL
Data de Expedição: 28/07/2008

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
TERESA ADALGISA DELFINO ARRAESNome:

124.626.244-49Estrangeiro:

CEP: 57.057-050
Endereço: RUA DR BRUNO MARTINS, 98 - FAROL
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 00000000
Email: del-fino@uol.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 066.911.384-06 Participação Societária: 25,00%
Nome: CRISTIANO ARRAES DELFINO
Carteira de Identidade: 03435059951 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 03/02/2017 Data de Nascimento: 13/04/1986
Filiação Materna: TERESA ADALGISA DELFINO ARRAES
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 99001225293 Órgão Expedidor: SSP AL
Data de Expedição: 28/07/2008

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
CECILIA SANGELA COUTINHO BALTAZAR DELFINONome:

000.993.954-79Estrangeiro:

CEP: 57.057-540
Endereço: AVENIDA LUIZ RIZZO, 98 - PINHEIRO
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 33388358
Email: del-fino@uol.com.br

Emitido em: 18/06/2020 14:06 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: 077.985.554-04
Nome: GEORGE DELFINO DO NASCIMENTO
Carteira de Identidade: 1428453 Órgão Expedidor: ssp al
Data de Expedição: 17/02/1993 Data de Nascimento: 30/01/1951
Filiação Materna: MARIA JOSE DO NASCIMENTO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2002001243599 Órgão Expedidor: SSP AL
Data de Expedição: 28/07/2008

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
TERESA ADALGISA DELFINO ARRAESNome:

124.626.244-49Estrangeiro:

CEP: 57.057-050
Endereço: RUA DR BRUNO MARTINS, 98 - FAROL
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 00000000
Email: del-fino@uol.com.br

Dados do Dirigente 2

CPF: 066.911.384-06
Nome: CRISTIANO ARRAES DELFINO
Carteira de Identidade: 03435059951 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 03/02/2017 Data de Nascimento: 13/04/1986
Filiação Materna: TERESA ADALGISA DELFINO ARRAES
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 99001225293 Órgão Expedidor: SSP AL
Data de Expedição: 28/07/2008

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
CECILIA SANGELA COUTINHO BALTAZAR DELFINONome:

000.993.954-79Estrangeiro:

CEP: 57.057-540
Endereço: AVENIDA LUIZ RIZZO, 98 - PINHEIRO
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 33388358
Email: del-fino@uol.com.br

Linhas de Fornecimento

Materiais
2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
Serviços
3565 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados
3573 - Manutenção de Veículos Pesados
5886 - Lanternagem - Veículos Leves

Emitido em: 18/06/2020 14:06 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

43

Relatório SICAF - CREDENCIAMENTO (0721639)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 774



Relatório Nível I - Credenciamento

Emitido em: 18/06/2020 14:06 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: 02.567.178/0001-44
Razão Social: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Nome Fantasia: DEL FINO-CENTRO AUTOMOTIVO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
ALAGOAS

ATESTADO -

Associação Comercial de Maceió 123 31/12/2012

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 1162/2018 20/12/2020

Certificação Técnica

Certificadora Nº Certificado Data de Validade

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1162/2018 20/12/2020
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
ALAGOAS

ATESTADO -

COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO
FRANCISCO LTDA

000 -

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS

0000 -

MPE BRASIL 2010 31/12/2012

Emitido em: 18/06/2020 14:04 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

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.567.178/0001-44
Razão Social: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Nome Fantasia: DEL FINO-CENTRO AUTOMOTIVO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 18/06/2020 14:05 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Relatório SICAF - OCORRÊNCIAS (0721642)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 777



18/06/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/5

Pregão Eletrônico

70011 .312020 .11437 .5014 .90087760

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00031/2020

Às 09:00 horas do dia 12 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 0010231-21.2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00031/2020. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação serviços continuados de manutenção preventiva e
corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais,
genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, nas condições e especificações descritas 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: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Descrição Complementar: serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações
dos fabricantes
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 189.269,5200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, pelo melhor lance de R$ 189.260,0000 e com valor
negociado a R$ 163.851,0000 .

Histórico
Item: 1 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.567.178/0001-44 DEL FINO

CENTRO
AUTOMOTIVO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 189.260,0000 R$ 189.260,0000 02/06/2020
12:55:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação serviços continuados de manutenção preventiva e
corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais,
genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 189.260,0000 02.567.178/0001-44 12/06/2020 09:00:52:757

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 15/06/2020
14:03:33 Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

15/06/2020
14:25:29

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
entre R$ 189.260,0000 e R$ 189.260,0000.

Encerrada
Disputa Fechada

15/06/2020
14:30:29 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 15/06/2020
14:30:29 Item encerrado.

Abertura do prazo 15/06/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,
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de Convocação -
Anexo

14:51:59 CNPJ/CPF: 02.567.178/0001-44.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

15/06/2020
16:09:00

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO
LTDA, CNPJ/CPF: 02.567.178/0001-44.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

16/06/2020
15:54:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.567.178/0001-44.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

17/06/2020
12:27:27

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO
LTDA, CNPJ/CPF: 02.567.178/0001-44.

Aceite 17/06/2020
17:38:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, CNPJ/CPF:
02.567.178/0001-44, pelo melhor lance de R$ 189.260,0000 e com valor negociado a R$
163.851,0000. Motivo: VALOR NEGOCIADO DURANTE O CERTAME

Habilitado 18/06/2020
14:14:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -
CNPJ/CPF: 02.567.178/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 12/06/2020
09:01:08

Srs.(as) Licitantes, BOM DIA! Considerando a PORTARIA Nº 194/2020 TRE-AL/PRE/AEP,
DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS QUE TRANSFERIU
O FERIADO DO DIA 11/06/2020 PARA A PRESENTE DATA, SEGUINDO A DETERMINAÇÃO

DO EDITAL ITEM 25.9, A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, FICANDO REAGENDADA PARA O
DIA 15/06/2020 14HORAS HORÁRIO DE BRASÍLIA. OBRIGADO E BOM FINAL DE

SEMANA.
Pregoeiro 15/06/2020

14:02:24
Srs(as) Licitantes, bom dia. Inicialmente verificaremos a conformidade das propostas

apresentadas, em seguida, será aberta a fase de lances.
Pregoeiro 15/06/2020

14:03:33
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 15/06/2020
14:25:29

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
189.260,0000 e R$ 189.260,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:30:29 do dia 15/06/2020.
Sistema 15/06/2020

14:30:29
O fornecedor da proposta no valor de R$ 189.260,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 1.
Sistema 15/06/2020

14:30:29
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 15/06/2020
14:30:29

O item 1 está encerrado.

Sistema 15/06/2020
14:30:29

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 15/06/2020

14:36:44
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando a
legislação do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: aceita negociar

com o valor de R$ 170.000,00?
Pregoeiro 15/06/2020

14:40:15
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Considerando a
legislação do Pregão Eletrônico e Edital, questionamos preliminarmente: aceita negociar

com o valor de R$ 170.000,00?
Pregoeiro 15/06/2020

14:42:24
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ATENÇÃO: Incumbirá ao licitante
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório,

responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

02.567.178/0001-
44

15/06/2020
14:43:02

Os valores unitários para Homem/Hora, estimados por esse T.R.E., e o percentual de
desconto oferecido de 13,22471% sobre o valor total de materiais, estão compatíveis
com os praticados no mercado. Observe ainda que este licitante irá arcar com o custo

antecipado a 5% do valor destinado garantia do contrato. Sugiro r$ 185.000,00
Pregoeiro 15/06/2020

14:47:33
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, agradeço. Favor enviar a

sua proposta devidamente ajustada ao valor negociado (R$ 185.000,00), contendo
todas as exigências do Edital e anexos.

02.567.178/0001-
44

15/06/2020
14:49:36

Qual prazo estabelecido para o envio ?

Pregoeiro 15/06/2020
14:49:39

Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, V.Sª tem o prazo de 02
(duas) horas para o envio da proposta com o valor negociado, de acordo com o que

prescreve o Edital.
Pregoeiro 15/06/2020

14:51:50
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, iremos convocar anexo.

Sistema 15/06/2020 Senhor fornecedor DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, CNPJ/CPF: 02.567.178/0001-
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14:51:59 44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 15/06/2020

14:52:17
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 15/06/2020
15:50:39

Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Item 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.

Pregoeiro 15/06/2020
15:51:12

Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, verificar o item 6.24.2
quando ao envio da proposta.

Sistema 15/06/2020
16:09:00

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, CNPJ/CPF:
02.567.178/0001-44, enviou o anexo para o ítem 1.

02.567.178/0001-
44

15/06/2020
16:11:45

Aguardando suas orientações

Pregoeiro 15/06/2020
16:28:31

Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Informo que
estamos com problemas técnicos no Sistema de Processos deste Tribunal, onde impede

à juntada da proposta encaminhada e posteriormente encaminhá-la à unidade
requisitante para análise técnica. Razão pela qual, iremos suspender a sessão eletrônica

e retornaremos amanhã, dia 16/06/2020, às 15:30 horas.
Pregoeiro 16/06/2020

15:30:49
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(as) Licitante, boa tarde. Declaro

reaberto o presente Pregão Eletrônico.
Pregoeiro 16/06/2020

15:31:47
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, encaminhamos a proposta

à unidade demandante e esta proferiu algumas considerações que serão decisivas na
aceitação da proposta, a seguir transcrito:

02.567.178/0001-
44

16/06/2020
15:32:29

Boa tarde. Aguardando suas orientações

Pregoeiro 16/06/2020
15:32:30

Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ..."(a) "substituição de pneu - linha leve"
custa entre R$10,00 (dez reais) e R$20,00 (vinte reais) a unidade, encontramos o valor

de R$69,97 (sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) na proposta, (b)
"alinhamento - linha leve" custa entre R$20,00 (vinte reais) e R$25,00 (vinte e cinco)

reais por roda, serviço normalmente executado nas rodas ...
Pregoeiro 16/06/2020

15:32:59
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ...dianteiras, encontramos o valor de

R$96,51 (noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) na proposta, (c)
"balanceamento - linha leve" custa entre R$7,50 (sete reais e cinquenta centavos) e

R$12,50 (doze reais e cinquenta centavos) por roda, encontramos o valor de R$91,82
(noventa e um reais e oitenta e dois centavos) na proposta. ...

Pregoeiro 16/06/2020
15:35:41

Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Mesmo observando a média estimada para
o serviço de mão-de-obra foi considerado pela unidade o valor ofertado para a mão-de-

obra não contemplou distinções como planejado para a contratação objetivada neste
procedimento, o preço do serviço foi estabelecido genericamente, tendo a então

Contratada, atual Proponente, firmado o valor de ...
Pregoeiro 16/06/2020

15:36:17
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ...R$62,54 (sessenta e dois reais e

cinquenta e quatro centavos) por hora de serviço, em contraste aos valores mínimo de
R$90,75 (noventa reais e setenta e cinco centavos), máximo de R$197,56 (cento e
noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) e médio ponderado de R$97,73

(noventa e sete reais e setenta e três centavos), ou seja, ...
Pregoeiro 16/06/2020

15:38:05
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Ainda referindo-se ao Contrato

n.º30/2018 (0437198), verifica-se que o percentual de desconto sobre peças e
materiais fora de 25,10% (vinte e cinco inteiros e dez centésimos por cento), face aos
13,21% (treze inteiros e vinte e um centésimos por cento) da proposta atual, sobre a
mesma base de cálculo de preços - e apresentados pela mesma empresa, para os ...

Pregoeiro 16/06/2020
15:38:28

Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ... serviços - representanto uma diferença
de 90,01% (noventa inteiros e um centésimo por cento) entre as ofertas.

Pregoeiro 16/06/2020
15:42:14

Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, conforme o subitem 7.3.1
do instrumento convocatório, mesmo considerando a média estimada, nos impele a

solicitar uma melhor negociação para os itens SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS,
ALINHAMENTO LINHA LEVE, BALANCEAMENTO LINHA LEVE, MÃO-DE-OBRA E

PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE PEÇAS E SERVIÇOS.
Pregoeiro 16/06/2020

15:43:58
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Lembramos a V.Sª que a ausência de um

ajuste de valor e oferta de uma nova proposta, considerando a análise da unidade
demandante, não restará outra atitude senão o fracasso do certame.

Pregoeiro 16/06/2020
15:46:56

Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

02.567.178/0001-
44

16/06/2020
15:49:17

Para melhor nos posicionar sobre as observações do demandante solicito prazo de 24
horas. PRECISAMOS ANALISAR ITEM POR ITEM e ai então apresentarmos contra

proposta.
Pregoeiro 16/06/2020

15:53:45
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, concedo o prazo solicitado

por V.Sª. Suspenderemos a sessão eletrônica e iremos convocar anexo, caso V.Sª
pretenda anexar uma nova proposta. Reabriremos a sessão do Pregão Eletrônico

amanhã, dia 17/06/2020, às 16:00 horas. Obrigado pela sua participação.
Sistema 16/06/2020

15:54:13
Senhor fornecedor DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, CNPJ/CPF: 02.567.178/0001-

44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 17/06/2020

12:27:27
Senhor Pregoeiro, o fornecedor DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, CNPJ/CPF:

02.567.178/0001-44, enviou o anexo para o ítem 1.
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Pregoeiro 17/06/2020
16:01:16

Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Declaro
reaberto o presente Pregão Eletrônico. Informo que estarei encaminhando à unidade
demandante a proposta ajustada por V.Sª para a devida análise técnica da mesma.

Favor aguardar.
02.567.178/0001-

44
17/06/2020
16:09:08

Aguardaremos suas orientações.

Pregoeiro 17/06/2020
16:18:55

Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Agradeço.

Pregoeiro 17/06/2020
17:30:56

Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, informo que a unidade
demandante procedeu a análise técnica da proposta ajustada e declarou que a mesma

atende aos requisitos do edital.
Pregoeiro 17/06/2020

17:31:16
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Iremos aceitar a sua proposta.

Pregoeiro 17/06/2020
17:43:05

Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, tendo em vista o
encerramento do horário comercial, suspenderemos a presente sessão eletrônica e

retornaremos amanhã, dia 18/06/2020, às 14:00 horas, visando à fase de habilitação.
Pregoeiro 17/06/2020

17:44:12
Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Agradeço a participação de V.Sª

Pregoeiro 18/06/2020
14:01:58

Para DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Declaro
reaberta a presente sessão eletrônica. Passaremos para a fase de verificação das

documentações referentes à fase de habilitação. Favor aguardar.
02.567.178/0001-

44
18/06/2020
14:06:56

Boa tarde, aguardaremos suas orientações.

Sistema 18/06/2020
14:14:27

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 18/06/2020
14:14:42

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/06/2020 às
14:45:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

12/06/2020
09:02:20

Previsão de Reabertura: 15/06/2020 14:00:00.  Motivo: ! Considerando a PORTARIA Nº
194/2020 TRE-AL/PRE/AEP, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS QUE TRANSFERIU O FERIADO DO DIA 11/06/2020 PARA A PRESENTE DATA,
SEGUINDO A DETERMINAÇÃO DO EDITAL ITEM 25.9, A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, FICANDO
REAGENDADA PARA O DIA 15/06/2020 14HORAS

Alteração de
Pregoeiro/Equipe

de Apoio

15/06/2020
13:19:50

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual:
56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuidade dos atos do
Pregão Eletrônico.

Alteração de
Pregoeiro/Equipe

de Apoio

15/06/2020
13:59:27

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: ALTERAÇÃO CONDUÇÃO PREGÃO

Reativado 15/06/2020
14:00:50

Alteração de
Pregoeiro/Equipe

de Apoio

15/06/2020
14:01:42

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual:
56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: CONTINUIDADE DOS ATOS
DO PREGÃO ELETRÔNICO

Suspensão
Administrativa

15/06/2020
16:34:00

Previsão de Reabertura: 16/06/2020 15:30:00.  Motivo: Problemas técnicos no Sistema de
Processos deste Tribunal, o qual não há possibilidade de anexar a proposta e posteriormente
encaminhá-la à unidade requisitante para análise técnica da mesma.

Reativado 16/06/2020
15:30:10

Suspensão
Administrativa

17/06/2020
17:45:00 Previsão de Reabertura: 18/06/2020 14:00:00.  Motivo: Encerramento do horário comercial.

Reativado 18/06/2020
14:00:15

Abertura de Prazo 18/06/2020
14:14:27 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

18/06/2020
14:14:42 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/06/2020 às 14:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:48 horas do dia 18 de junho de 2020,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2020 (0721646)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 781



18/06/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 5/5

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 00031/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.567.178/0001-44 - DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Administração / Gerenciamento-
Manutenção Veículo Automotivo

Unidade 1 R$
189.269,5200

R$
163.851,0000

R$
163.851,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos
automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às
recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas neste
edital e seus anexos

Total do Fornecedor: R$
163.851,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
163.851,0000

(*) 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:

18/06/2020 14:50:45Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Adimplente02567178
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 00031/2020 

Às 14:51 horas do dia 18 de junho de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00031/2020, referente ao
Processo nº 0010231-21.2020, 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: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Descrição Complementar: serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às
recomendações dos fabricantes
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 189.269,5200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA , pelo melhor lance de R$ 189.260,0000 , com valor
negociado a R$ 163.851,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 18/06/2020
14:51:36

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.567.178/0001-44, Melhor lance: R$ 189.260,0000, Valor Negociado: R$
163.851,0000

Fim do documento
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INFORMAÇÃO Nº 4271 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
 
OBJETO DO PREGÃO: INFORMÁTICA. AQUISIÇÃO DE
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO
SOFTWARE PARA SERVIDOR
 
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  0719451

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$ X   
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80.000,00?

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

X   

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  CONFORMIDADE TÉCNICA DA PROPOSTA: 0720214 E 

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

OBS 01 - ATESTADOS DE CAPACIDADE
TÉCNICA: 0721572 E 0721576

OBS 02 -  DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE -
ANEXOS IV E V: 0721602

OBS 03 - BALANÇO FINANCEIRO: 0721608

 

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, SEGUINDO DETERMINAÇÃO DO
EDITAL E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO:

SICAF: 0721562

NÍVEL CREDENCIAMENTO: 0721639

CRC: 0721628

 

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15 E 0721581

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15 E 0721584

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15 (FAZENDA
MUNICIPAL)

FAZENDA ESTADUAL: 0721568

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO
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16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

DOCUMENTOS - CERTIDÕES:

TRABAHISTA: 0721578

TCU, CNJ, PORTAL TRANSPARÊNCIA: 0721565

FALÊNCIA CONCORDATA: 0721588

 

 

17 – Consta consulta ao Cadin? X   0721650

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0721681

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

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  

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

0721610 (Empresa)

0721612 (Pessoa Física - Sr. Cristiano Arraes Delfino)

0721616 (Pessoa Física - Sr. George Delfino do Nascimento)

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  APRESENTAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL: 0721590 e 0721593

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X  CONFORME EDITAL

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  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ASSINADA ELETRONICAMENTE. RATIFICO A PARTICIPAÇÃO
DO SERVIDOR WEBER BEZERRA CAVALCANTI, COMO
EQUIPE DE APOIO.

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
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23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve
a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0721651

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0720102 e 0721066 (ajustada)

Resultado Fornecedor: 0721649

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/06/2020, às 16:25, 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
0721654 e o código CRC 75DC5FFE.

0010231-21.2019.6.02.8000 0721654v13
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 31/2020 UASG 70011

DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, CNPJ nº 02.567.178/0001-44, 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.

Maceio, 02 de Junho de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 31/2020 UASG 70011

DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.567.178/0001-44, 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.

Maceio, 02 de Junho de 2020.

 

Fechar

Declaração COMPRASNET (0721681)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 791

javascript:self.print()


18/06/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_TrabForcado.asp?prgCod=849487&prpCod=13203322 1/1

  

 

 
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 31/2020 UASG 70011

DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.567.178/0001-44, 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.

Maceio, 02 de Junho de 2020.

 

Fechar

Declaração COMPRASNET (0721681)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 792

javascript:self.print()


18/06/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_IndependProp.asp?prgCod=849487&prpCod=13203322 1/1

  

 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 31/2020 UASG 70011

GEORGE DELFINO DO NASCIMENTO, como representante devidamente constituído de 02.567.178/0001-44 - DEL FINO
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA doravante denominado DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, para fins do disposto no
Edital do Pregão Eletrônico 31/2020 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 31/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO 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
31/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 31/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 31/2020 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 31/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 31/2020 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 31/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 31/2020 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. 

Maceio, em 02 de Junho de 2020. 

GEORGE DELFINO DO NASCIMENTO

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 31/2020 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: 02.567.178/0001-44 - DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 

02 de Junho de 2020.

 

Voltar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 31/2020 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 31/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 02.567.178/0001-44 - DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Maceio, 02 de Junho de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 31/2020 UASG 70011

DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.567.178/0001-44, 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.

Maceio, 02 de Junho de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 31/2020 UASG 70011

DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.567.178/0001-44, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceio, 02 de Junho de 2020.

 

Fechar
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PROCESSO : 0010231-21.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 31/2020. Análise.

 

Parecer nº 1187 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório

 
Pregão Eletrônico nº 31/2020 

 
Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em
veículos automotores, por demanda, com fornecimento de

peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou
similares que atendam às recomendações dos fabricantes, nos

termos do Edital deste Pregão Eletrônico nº 31/2020.
 

Licitantes vencedores: (Resultado - 0721649)
 

DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO
LTDA,  CNPJ Nº 02.567.178/0001-44, com valor unitário e
total de R$ 163.851,00 (cento e sessenta e três mil oitocentos
e cinquenta e um reais)

Em análise dos autos, conforme papel de trabalho
abaixo, observamos que não consta assinatura da equipe de
apoio na Ata deste Pregão Eletrônico, 0721646. Desta
forma, opinamos pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico,
regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº  7.982/2013
e nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de
21/06/93, recomendando a assinatura da equipe de apoio na
Ata deste Pregão Eletrônico.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
À Secretaria de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO

 
Registro de preços: SIM ( ) NÃO (X )

Objeto: Contratação serviços continuados de manutenção preventiva e
corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças

de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às
recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de

Alagoas, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos -
Pregão Eletrônico nº 31/2020.

 
Data da Licitação: 12/06/2020

 
I - Fase interna Sim Não Evento/obs.

1 - Existe pedido formal da parte interessada, devidamente justificado? X  
Memorando 1068 - Sapev (0627919)
Termo de Referência (0704641)
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Edital (0711380)
2 - A justificativa apresentada é pertinente (detecção da necessidade e
especificação do objeto, observando a eficiência, eficácia, efetividade das
ações do órgão)?

X  Memorando 1068 - Sapev (0627919)

3 - O objeto solicitado é considerado bem ou serviço comum? X   
4 - Existe termo de referência com indicação do objeto de forma precisa,
suficiente e clara, observando a vedação de especificações que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição
ou sua realização?

X  Termo de Referência (0704641)

5 - Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se noção dos preços
praticados, com a juntada da respectiva planilha e informação do Setor de
Compras, conforme o caso?

X  

Despacho SEIC - 0680834 - Valor
estimado: R$ 133.159,78 (cento e
trinta e três mil cento e cinquenta e
nove reais e setenta e oito centavos)
 

6 - Houve a devida reserva de crédito orçamentário (não se aplica no caso de
registro de preços)? X  

Pré-empenho 116/220 - Consumo -
 0687273 - R$ 37.406,49
Pré-empenho 117/2020 - Serviços PJ -
 0687278 - R$ 88.773,19

7 - O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente (SAD)? X  Despacho GSAD - 0705681

8 - O edital e a minuta do contrato foram devidamente analisados pela
Assessoria jurídica? X  

Parecer nº 918 / 2020 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (0706255), com
atendimento de diligência em
Despacho GSAD (0708207),
informando que o serviço contratado
integra o plano de contratações
deste exercício.

9 - Houve a divulgação da intenção de registro de preços (IRP)?  - Não se aplica
10 - Consta autorização da abertura do processo licitatório pelo Ordenador
de Despesas? X  Decisão nº 1473 / 2020 - TRE-

AL/PRE/GPRES - 0710638
11 - Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada da cópia da Portaria de
sua nomeação? X  Portaria Presidência nº 81/2020 -

 0719451
II - Fase externa Sim Não Evento/obs.

12 - O aviso do edital foi publicado com a definição precisa, suficiente e clara
do objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que poderia ser lida ou
obtida a íntegra do edital, bem como o endereço onde ocorreria a sessão
pública, a data e hora de sua realização?

X  

D.O.U. - 0712236 - 28/05/2020
Comprasnet – 0711389 e 0711391 -
27/05/2020
Página eletrônica do TRE/AL -
 0712239 - 28/05/2020

13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado legalmente para recebimento das
propostas - 08 (oito) dias úteis, a partir da publicação do aviso? X  Publicação  - 28/05/2020

Ata Pregão - 0721646 - 12/06/2020
Lances Sim Não Evento/obs.

14 - A abertura da sessão ocorreu no horário previsto no edital? X  Ata Pregão - 0721646
Edital (0711380)

15 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada, pelo sistema eletrônico, a
contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso,
para obtenção de melhor proposta, observado o critério de julgamento?

X  
Ata Pregão - 0721645
Lance: R$ 189.260,00
Valor negociado: R$ 163.851,00

16 - Foram negociadas condições diferentes daquelas previstas no edital?  X  

17 - Havendo planilha de custos, esta foi analisada? X  
Planilha da proposta (0721066),
analisada pela SAPEV, em Despacho
SAPEV (0721129).

Proposta    
18- 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? Em caso negativo, foi juntada esclarecimento/justificativa?

  Não se aplica

19 - Foi conferida a preferência, nas aquisições de bens e serviços de
informática e automação, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.248/91?   Não se aplica

20 - A proposta e demais documentos relacionados estão em conformidade
com os requisitos fixados no edital? X  Proposta - 0721066

21 - Tendo havido a exigência da apresentação de documentação
complementar à proposta (manuais, certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada, inclusive via fax, no prazo definido no edital?

X  

Atestado de capacidade técnica (
manutenção em no mínimo 12
veículos) - 0721572 e 0721576
Qualificação econômico financeira
(patrimônio líquido igual ou superior
a % do valor estimado) - 0721608
Declaração de ciência e Declaração
de sustentabilidade - 0721602
 

22 - Após a verificação de conformidade acima, a classificação das propostas
apresentou-se adequada? X   

23 - A oferta vencedora demonstra-se compatível com os preços praticados
no mercado, considerando, sobretudo, os subsídios constantes do respectivo
processo administrativo?

X  Proposta - 0721066
Edital (0711380)

Habilitação Sim Não Evento/obs.
24 - A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os seus dados
relativos à regularidade fiscal válidos? X   

FGTS X  
SICAF - 0721658
Receita Estadual - 0721568
Consulta consolidada TCU  - 0721565

INSS X  
Receita Federal X  
Tributos Estaduais e/ou Municipais (quando o edital exigir) X  
25 - Estando algum documento relativo à regularidade fiscal desatualizado,
foi assegurado à empresa o direito de apresentar a documentação atualizada
e regularizada? (Verificar se o Pregoeiro trouxe aos autos documento hábil   Não se aplica
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capaz de comprovar a regularidade fiscal da empresa vencedora)
26 - Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas? X       SICAF
27 - Consta consulta ao CADIN?  X  0721650 - Adimplente
28 - Consta nos autos os seguintes documentos/consulta, quando for o caso:    
Declaração de inexistência de fatos supervenientes e impeditivo; X  0721681 - página 1
Declaração que a empresa não emprega menor; X  0721681 - página 2

Declaração de elaboração independente de proposta;    X  0721681 - página 4
 

Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.   0721681 - página 5

Declaração que concorda com os termos do Edital X  0721681 - página 6
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado   0721681 - página 3
Existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência.
(http://www.portaltransparencia.gov.br);

X      Consulta consolidada TCU  - 0721565

29 - Há alguma outra exigência do edital (no tocante à habilitação ou
condição de participação) não contemplada por este Papel de Trabalho,
pendente de cumprimento?

X  Contrato Social 0721590 e 0721593

30 - Os documentos e anexos exigidos, se remetidos via fax, foram
apresentados em original ou por cópia autenticada, nos prazos estabelecidos
no edital?

   --    ---  

Procedimentos finais Sim Não Evento/obs.
A ata está assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio e 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  
Assinada pelo pregoeiro,
pendente de assinatura da equipe
de apoio.

Declarado o vencedor, os licitantes manifestaram imediata e motivadamente
intenção de recorrer, em campo próprio do sistema?        X Não houve recurso

Não havendo interposição de recursos, houve a adjudicação, pelo pregoeiro,
do objeto licitado ao licitante vencedor?    X  Termo de Adjudicação - 0721651

Consta nos autos demais relatórios extraídos do comprasnet (propostas e
resultado por fornecedor) e relatório do pregoeiro?  X  Resultado por fornecedor - 0721649

Informação Pregoeiro 4271 - 0721654

Lista de verificação elaborada pelo Pregoeiro X  Informação Pregoeiro 4271 - 0721654
 

EXAMINADORA: Lisiana Teixeira Cintra Data: 22//06/2020
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 22/06/2020, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 22/06/2020, às 18:22, 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
0722724 e o código CRC E55529B1.

0010231-21.2019.6.02.8000 0722724v34
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2020.
Em atenção ao Parecer nº 1187, da ACAGE

(doc. 0722724), remeto os presentes autos ao Sr. Pregoeiro,
tendo em vista a diligência recomendada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/06/2020, 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
0723061 e o código CRC 6C3068FE.

0010231-21.2019.6.02.8000 0723061v1
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�[QQZ\R�V=Z}=�Z��TW[̀=VT\[}[\[QZ̀|=Y[Q=̂Z}VÛV|=�[}=�[QUZ�R}ZU\[=̂Z=YZ�V̀=̂Z=QZY[̀R��[=Z=V�Z̀ �̀QR[̀=[QR]RUVR̀|
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção ao Despacho GSAD, evento 0723061,

faço juntar a Ata do Pregão Eletrônico n.º 31/2020,
devidamente assinada pelos membros da referida sessão
eletrônica, evento 0723431.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/06/2020, às 16:56, 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
0723437 e o código CRC 20B98347.

0010231-21.2019.6.02.8000 0723437v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Atendida a diligência indicada no Parecer 1187, da

ACAGE (doc. 0722724), conforme registra o Senhor Pregoeiro
(doc. 0723437), submeto os autos à superior consideração de
Vossa Senhoria, pedindo vênia para sugerir que o feito evolua
à homologação do certame.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/06/2020, às 21:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723627 e o código CRC DCF722DE.

0010231-21.2019.6.02.8000 0723627v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 26 de junho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial as Atas de Realização do Pregão Eletrônico
(0721646 e 0723431), o Resultado por Fornecedor (0721649),
o termo de adjudicação (0430002) e, finalmente, considerando
o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão
(0722724), mais  a informação do Sr. Secretário de
Administração 0723627, torno os presentes autos conclusos
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste
Tribunal, para os fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto nº
10.024/2019.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/06/2020, às 16:56, 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
0724743 e o código CRC 2E518172.

0010231-21.2019.6.02.8000 0724743v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0010231-21.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos
automotores.

 

Decisão nº 1785 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão -
ACAGE, por meio do Parecer nº 1187 (0722724), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
31/2020, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por
demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios
originais, genuínos ou similares, que atendam às recomendações dos
fabricantes, conforme requisição promovida pela Seção de
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, deste Tribunal, e de
acordo com as especificações descritas no Anexo I do Edital
(0711380), adjudicado à empresa DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 02.567.178/0001-44, com valor
unitário e total de R$163.851,00 (cento e sessenta e três mil
oitocentos e cinquenta e um reais), em conformidade com a Ata
de Realização do Pregão Eletrônico (0721646) e (0723431), mais o
Termo de Adjudicação (0721651).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 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 02/07/2020, às 16:10, 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
0725761 e o código CRC BDF105EC.

0010231-21.2019.6.02.8000 0725761v4
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03/07/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=849487&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00031/2020

Às 10:51 horas do dia 03 de julho 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 0010231-
21.2020, Pregão nº 00031/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Descrição Complementar: serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com
fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 189.269,5200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA , pelo melhor lance de R$ 189.260,0000 , com valor
negociado a R$ 163.851,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 18/06/2020
14:51:36 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DEL FINO CENTRO
AUTOMOTIVO LTDA, CNPJ/CPF: 02.567.178/0001-44, Melhor lance: R$

189.260,0000, Valor Negociado: R$ 163.851,0000

Homologado 03/07/2020
10:51:23

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA
BELCHIOR

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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de julho 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 03/07/2020, às 12:16, 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
0727033 e o código CRC B8219197.

0010231-21.2019.6.02.8000 0727033v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de julho de 2020.
A SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0727033).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/07/2020, às 13:10, 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
0727192 e o código CRC 6BDEFF21.

0010231-21.2019.6.02.8000 0727192v1
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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: 03/07/2020 16:59:16
Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Denise Maria de Araújo
Ofício: 5919108
Data prevista de publicação: 06/07/2020
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

12754964
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 31-2020
-DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.rtf

e97e1b4cc6f5e1d8
be9d962efece4377

6,00
R$

198,24

12754965
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 35-2020 -
M & R REPRESENTACOES EIRELI.rtf

a0771f5bd6f47fe0
cf4d5a26adfc8746

5,00
R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 11,00
R$

363,44

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incombeta.in.gov.br/recibo.do?idof=5919108

1 of 1 03/07/2020 16:59
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2020.
Tendo em vista a previsão contratual para o objeto

deste processo, solicitamos a respectiva numeração da
avença, como também a data de ínicio das atividades, para a
emissão da competente nota de empenho conforme despacho
GSAD (0727033).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 06/07/2020, às 17:10, 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
0727853 e o código CRC A608B6B0.

0010231-21.2019.6.02.8000 0727853v1
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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 05302020070600097
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo STJ 020742/2019. 1º Termo Aditivo ao Contrato STJ n. 71/2019. CONTR AT A DA :
ROBERTO SÁ RODRIGUES DE SOUZA ME. CNPJ: 18.297.749/0001-08. OBJETO: Prorrogação
de vigência contratual com manutenção de preços. FUNDAMENTO: Art. 57, II, da Lei n.
8.666/1993. VIGÊNCIA: 11/11/2020 a 10/11/2021. ASSINATURA: 02/07/2020. VALOR DO
CONTRATO: R$ 29.985,00. SIGNATÁRIOS: Walter Disney Noleto Costa - SAD/STJ, e Roberto
Sá Rodrigues de Souza - Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 75/2020

Processo nº TRF2-EOF-2019/0267. Objeto: Fornecimento e instalação de divisórias cegas,
divisórias cegas, divisórias com vidro, armários e portas em painéis, em diversos
pavimentos do complexo predial sede do TRF2, através do Sistema de Registro de Preços.
O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa FGY
SOLUTIONS CONSTRUÇÕES LTDA.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 03/07/2020)

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0019340-34.2018.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.008.11.2019 ao
Contrato nº 04.008.10.2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ nº 79.283.065/0001-41; Objeto: revisão de preços contratuais, conforme art. 12 da
Lei nº 13.932/19, e repactuação contratual; Fundamento Legal: artigo 65, inciso II, alínea
"d", c/c § 5º, da Lei n.º 8.666/93; Data de assinatura: 02/07/2020; Vigência: a partir da
assintura; Valor Total: R$ 36.734,56; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico n°
026/2018; Signatários: pelo Contratante, Dr. Mairan Gonçalves Maia Júnior,
Desembargador Federal Presidente, e pela Contratada, Sr. Ronaldo Benkendorf, Sócio.

DIRETORIA-GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019 - SRP

Processo SEI nº 0047349-69.2019.4.03.8000.
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 3.623/2019, alterada pela Portaria nº

4.395/2020, torna público que a Diretora-Geral, em exercício, do Tribunal Regional Federal
da 3ª Região homologou o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 051/2019-RP,
Registro de Preços para aquisição de café, torrado e moído para o Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, que resultou fracassado, em razão da desclassificação das propostas
apresentadas.

São Paulo, 3 de julho de 2020.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI n° 0008809-11.2019.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente, no exercício da

Presidência do TRE/AL, homologou, em 02/07/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº
35/2020, cujo objeto é a aquisição de material de consumo - água mineral, para mesários
e demais auxiliares, por ocasião das Eleições Municipais 2020, conforme requisição
promovida pela Seção de Almoxarifado - SEALMOX, deste Tribunal, e de acordo com as
especificações descritas no Anexo I do Edital, em que foi adjudicado à empresa M & R
REPRESENTAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 31.912.682/0001-32, no valor de R$
63.021,84, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 3 de julho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI n° 00010231-21.2019.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente, no exercício da

Presidência do TRE/AL, homologou, em 02/07/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº
31/2020, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em
veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios
originais, genuínos ou similares, que atendam às recomendações dos fabricantes, conforme
requisição promovida pela Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, deste
Tribunal, e de acordo com as especificações descritas no Anexo I do Edital, em que foi
adjudicado à empresa DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº
02.567.178/0001-44, no valor de R$ 163.851,00, e autorizou a contratação com arrimo no
art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na
Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 3 de julho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI n° 0010891-15.2019.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente, no exercício da

Presidência do TRE-AL,
AUTORIZOU, em 18/06/2020, que fossem retificados os termos da Decisão nº

1644/2020, de 08/06/2020, na qual homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº
21/2020, cujo objeto é a aquisição de material de consumo - elétrico, e que foi
adjudicado às seguintes empresas: 1) LX Distribuidora de Materiais Elétricos EIRELI -
CNPJ nº 30.701.265/0001-88, Item 1 - Lâmpada led tubular T8 120cm, bivolt 20w,
branca, base g13, marca Empalux, quantidade 200, valor unitário R$ 11,00 e valor total
de R$ 2.200,00; 2) IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ nº
09.271.251/0001-85, Item 3 - Lâmpada led 20w, bivolt, branca, formato tradicional
(base e27), marca Elgin, quantidade 2.360, valor unitário de R$ 14,83 e valor total de
R$ 35.000,00; 3) LICITA ON LINE EIRELI - CNPJ 24.360.974/0001-44, Item 4 - Cabo de
cobre flexível seção nominal de 2,5 mm², fornecido em pelo menos 3 cores, fornecido
em peças lacradas com 100m cada peça, marca Porto Cabos, quantidade 30, valor
unitário R$73,23 e valor total de R$ 2.196,90 e Item 7 - Soquete antivibratório de
pressão para lâmpada, marca MLUMIBRAS - G13, quantidade 200, valor unitário R$1,18
e valor total de R$ 236,00; 4) I9 do Brasil Materiais Elétricos EIRELI - CNPJ
11.240.105/0001-34, Item 5 - Extensão elétrica com três tomadas, medindo 5 metros o
comprimento nominal do cabo de força, corrente máxima de 10a, marca Forceline,
quantidade 750, valor unitário R$11,80 e valor total de R$ 8.850,00; 5) JARDEL J VIEIRA

EIRELI - CNPJ 05.556.839/0001-24, Item 6 - Fita isolante adesiva antichama, uso até
750v, medindo 19mmx 5m, marca Soprano, quantidade 200, valor unitário R$ 1,15 e
valor total de R$ 230,00, Item 8 - Tomada sistema x, de sobrepor, ABNT, 10a, 250v,
4x2, marca Radial, quantidade 150, valor unitário R$ 4,46 e valor total de R$ 669,00 e
Item 9 - Tomada dupla, 10a, 250v, 4x2, na cor branca, marca Radial, quantidade 200,
valor unitário R$ 5,40 e valor total de R$ 1.080,00; com arrimo no art. 4º, inciso XXII,
da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 3 de julho 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 44/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0001005-55.2020. Objeto: Contratação serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição
de peças novas e originais, nas condições e especificações descritas neste edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/07/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00044-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 06/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/07/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 03/07/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2020

Contrato nº 17/2020, para execução indireta de prestação de serviços de aquisição de
carimbos. PARTES: União, através do TRE-AP e P. J. J. DA CRUZ ME.
Objeto: Prestação de serviços de aquisição de carimbos. Valor do contrato: R$ 8.744,00
(oito mil e setecentos e quarenta e quatro reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de
09/07/2020. Data de assinatura: 03/07/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira,
Presidente do TRE/AP, e Paulo José Jacó da Cruz, representante da contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2016, para execução indireta de prestação de serviços
de manutenção de impressoras. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa A. DA S.
BELO ME. CNPJ nº 21.829.995/0001-78. Objeto: Altera as Cláusulas Segunda e Décima
Sexta do instrumento principal, para fins de reajuste de valor e de prorrogação, com a
nova vigência no período de 01.08.2020 a 31.07.2021, e o novo valor anual de R$
24.042,82 (vinte e quatro mil e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos). DATA DE
ASSINATURA: em 03/07/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do
TRE/AP e Sr. Adriano da Silva Belo, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 - UASG 70003

Nº Processo: 2790. Objeto: Registro de preços para futura e eventual execução de serviços
gráficos para a produção e entrega de impressos diversos, destinados, primordialmente, às
Eleições de 2020, conforme descrições e quantidades constantes no Anexo I do Termo de
Referência n. 004/2020-SEALM/TRE-AM.. Total de Itens Licitados: 50. Edital: 06/07/2020
das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo N.200, Aleixo - Manaus/AM ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00013-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 06/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
20/07/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIASGnet - 03/07/2020) 70003-00001-2020NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 8404/2018/TRE-AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
07/2019, contrato de prestação de serviços de outsourcing de impressão, através de
comodato de equipamentos de impressoras de cartões e crachás em pvc, de primeiro uso,
não recondicionados e em linha de produção, incluindo sistema de bilhetagem,
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de todas as peças, partes e componentes
necessários , bem como de todos os suprimentos e materiais de consumo de primeiro uso,
não reciclado e não manufaturado. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. CONTRATADA: SERV CONSTRUTORA. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93,
em especial o seu Art. 57, inciso II. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Quarta (Do
prazo de Vigência), e da Cláusula Sétima (Do Preço). Vigência: 12 (doze) meses, de
03/07/2020 a 02/07/2021. Preço: global anual estimado de R$ 8.850,00 (oito mil,
oitocentos e cinquenta reais). Data da Assinatura: 02/07/2020. Assinam: Desdor.
Presidente, ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Contratante, o Sr. JONEY CATÃO VITAL pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Processo PAD n.º 3540/2020. Espécie: Convênio N.º6/2020. Partes: TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e o BANCO DO BRASIL S.A. Objeto: estabelecer

normas e procedimentos visando o pagamento de pessoal do TRE/CE mediante crédito

em conta corrente no Banco do Brasil, ou em outro banco, se for o caso, por meio

de DOC eletrônico e/ou TED - Transferência Eletrônica Disponível. Fundamento Legal:

na Lei n.º 8.666/93, com suas alterações posteriores, no que couber, Resoluções

BACEN n.º 3.402/2006 e n.º 3.424/2006, demais normas que regem a espécie, de

acordo com o que consta no PAD N.º 3540/2020. Assina: pelo TRE/CE, Desembargador

HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, Presidente do TRE-CE, e pelo Banco do

Brasil, Abadia Maria de Araújo Rodrigues, Gerente-Geral. Data: 23/03/2020.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2020.
Em face do questionamento da SGO (doc. 0727853),

solicito à SLC promover as medidas necessárias à assinatura
do contrato e informar a correspondente data àquela Unidade,
para efeito de emissão da respectiva nota de empenho
(Cláusula Dez da minuta Anexa ao Edital - doc. 0711380).

Quando da comunicação à adjudicatária, assinalar
o prazo para apresentação da garantia contratual (Clàusula
Doze da referida minuta).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2020, às 22:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0728058 e o código CRC E1F44FA5.

0010231-21.2019.6.02.8000 0728058v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2020.
À SGO,
Em atenção ao Despacho sob evento 0727853,

informo que foi reservado o nº 13/2020 para contratação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos
automotores.

Att.,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 07/07/2020, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0728290 e o código CRC BB76B28C.

0010231-21.2019.6.02.8000 0728290v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2020.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Esclarecemos que, diante do questionamento

realizado por esta Seção através do Despacho contido no doc.
0727853, quanto à numeração da avença, bem como a data de
início da efetiva atividade contratual, foi informado, através
do despacho SLC (0728290), o número da respectiva
contratação, porém a vigência da mesma não foi sinalizada.

Relevante salientar a necessidade desta informação
para a indicação do correto valor da nota de empenho frente
aos serviços contratados.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 07/07/2020, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 07/07/2020, às 16:14, 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
0728453 e o código CRC A7516DA9.

0010231-21.2019.6.02.8000 0728453v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2020.
À SLC,
Diante do despacho SGO (0728453), encaminho os

autos com diligência.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/07/2020, às 17:45, 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
0728581 e o código CRC DE5FAAA5.

0010231-21.2019.6.02.8000 0728581v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2020.
Prezados,
Informo que a vigência  do Contrato nº

13/2020 está iniciando hoje, dia 10/07/2020, data de sua
assinatura.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 10/07/2020, às 11:02, 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
0730036 e o código CRC F38F6A5F.

0010231-21.2019.6.02.8000 0730036v1
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De: del-fino@uol.com.br
Para: DENISEARAUJO@TRE-AL.JUS.BR
Data: 10/07/2020 11:11 AM
Assunto: EMAIL DELFINO CENTRO AUTOMOTIVO

BOM DIA,
 
SEGUI E-MAIL DEL-FINO@UOL.COM.BR CONFORME SOLICITADO.
 
DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
www.delfino-al.com.br
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: del-fino@uol.com.br
Data: 10/07/2020 11:42 AM
Assunto: Envio do Contrato  nº 13/2020 para assinatura

Prezado Senhor,
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do Contrato nº
13/2020, tendo como partes interessadas o TRE/AL e sua empresa. 
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 
b) Assinar em cada uma delas;
 
c) Devolver as duas vias para o seguinte destinatário e endereço:

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
SLC / COMAP
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Obs: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.
 
 
 Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/9.9637-3090
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: 13 - manutencao de veiculos
0010231 21.2019.pdf

Tamanho:
96k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: del-fino@uol.com.br
Para: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 10/07/2020 01:55 PM
Assunto: Re: Envio do Contrato nº 13/2020 para assinatura

ACUSAMOS RECEBIMENTO.
 
DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
www.delfino-al.com.br

De: denisearaujo@tre-al.jus.br
Enviada: Sexta-feira, 10 de Julho de 2020 11:42
Para: del-fino@uol.com.br
Assunto: Envio do Contrato nº 13/2020 para assinatura

Prezado Senhor,
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do Contrato nº
13/2020, tendo como partes interessadas o TRE/AL e sua empresa. 
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 
b) Assinar em cada uma delas;
 
c) Devolver as duas vias para o seguinte destinatário e endereço:

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
SLC / COMAP
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Obs: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.
 
 
 Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/9.9637-3090
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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS
Nº: 51913 / 2020

Inscrição: 900362197 Identificação: 295242

Contribuinte
DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

C.N.P.J./C.P.F.
02.567.178/0001-44

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
AVENIDA - FERNANDES LIMA, Nº: , LJ-59
57052-901,
Quadra: , Lote:, Loteamento:

Bairro:  GRUTA DE LOURDES                          Cidade: MACEIO

Data Expedição 
15/07/2020

Validade 
13/09/2020

Data Protocolo 
15/07/2020

N.º De Autenticidade: FFD.606.EBE.469

.
   Certificamos, com  fundamento  nas  informações  constantes  em  nossos
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o  direito
   de a Fazenda Municipal de  inscrever e cobrar outras dívidas que  venham
   a ser apuradas,  com  referência  ao  presente  instrumento, que  EXISTE
   débito registrado em relação ao Contribuinte/imóvel acima identificado.

 ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************

Certidão emitida as 14:55:40 do dia 15/07/2020
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:

O contribuinte indicado possui vínculos tributários mercantis.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2020.
À SAPEV.
 
Tendo em vista a solicitação contida no despacho

GSAD (0727033), no tocante a emissão da competente nota de
empenho, informamos que a empresa "DEL FINO CENTRO
AUTOMOTIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
Nº 02.567.178/0001-44" se encontra com a Certidão
Municipal irregular (0731715), impossibilitando, assim, a
confecção do respectivo empenho.

Seguem os autos para as devidas providências
quanto à possibilidade de regularização junto à empresa
mencionada e, após, retornem os autos para a realização do
feito.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 17/07/2020, 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
0732927 e o código CRC 4D4BF4EE.

0010231-21.2019.6.02.8000 0732927v1
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EXPEDIENTE: 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ 
 
01 - PREFEITO DE MACEIÓ 
RUI SOARES PALMEIRA  
 

02 - VICE-PREFEITO 
MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE  
 

03 - GABINETE DE GOVERNANÇA - GGOV 
ÍRIA ROCHA CAVALCANTE DE ALMEIDA  
 

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SMG 
JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO  
 

05 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – PGM 
DIOGO SILVA COUTINHO  
 

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO – SMCI 
NEANDER TELES ARAÚJO  
 

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS 
MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE  
 

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SECOM 
ELIANE ALBUQUERQUE DE AQUINO 
 

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 
MEIO AMBIENTE – SEDET 
ROSA MARIA BARROS TENÓRIO  
 

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 
ANA DAYSE REZENDE DOREA  
 

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA – SEMEC 
FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE  
 

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SEMGE 
REINALDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR  
 

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA 
MAC MERRHON LIRA PAES 
 

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO 
SOCIAL – SEMSCS 
ENIO BOLIVAR DE ALBUQUERQUE  
 

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS 
JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO 
 

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ABASTECIMENTO E 
ECONOMIA SOLIDÁRIA – SEMTABES 
FLÁVIO SARAIVA DA SILVA 
 

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER – SEMTEL 
JAIR GALVÃO FREIRE NETO  
 

18 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS – 
ARSER 
RODRIGO BORGES FONTAN 
 

19 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MACEIÓ – IPREV 
FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO  
 

20 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC 
VINÍCIUS CAVALCANTE PALMEIRA 
 

21 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL - SUDES 
GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES 
 

22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ – SIMA 
TÁCIO MELO DA SILVEIRA 
 

23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – 
SMTT 
ANTÔNIO JOSÉ GOMES DE MOURA 
 

24 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E 
PATRIMÔNIO – COMARHP 
ALAN HELTON DE OMENA BALBINO 
 
 

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió é uma solução voltada à 
modernização e transparência da gestão municipal. 

 

MUNICÍPIO DE MACEIÓ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ 

 
GABINETE DO PREFEITO - GP 

DECRETO Nº. 8.856 MACEIÓ/AL, 24 DE MARÇO DE 2020. 
 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA 
FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A ÁREA QUE 
ABAIXO MENCIONA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 55, inciso V, da Lei Orgânica do 
Município, na conformidade do que preceitua o disposto nos arts. 2º e 
5º, alínea i do Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de Junho de 1941, e o que 
consta do Processo Administrativo nº. 3200.42724/2019, e 
  
CONSIDERANDO a relevância do Programa Revitaliza Maceió que 
visa impulsionar o desenvolvimento econômico, social e ambiental da 
cidade; 
  
CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade aos projetos 
contemplados no Revitaliza Maceió com recursos a serem utilizados 
pelo empréstimo assinado entre o Município de Maceió e a CAF; 
  
CONSIDERANDO que para subsidiar tais mudanças, torna-se 
imprescindível a realização de obras de infraestrutura de esgotamento 
sanitário, pavimentação e drenagem, dentre outras, em razão da 
necessidade de reestruturação da região; 
  
DECRETA: 
  
Art. 1º - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, as glebas representadas pelas faixas de terra da 
propriedade denominada SÍTIO SAÚDE, a que se referem este 
Decreto, e suas benfeitorias porventura existentes, localizada no 
município de Maceió – Estado de Alagoas. 
  
Art. 2º - As áreas e edificações nelas existentes, a que se refere o 
artigo anterior, destinar-se-ão à implementação do Projeto intitulado 
“Obras de pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário nos 
bairros de Guaxuma, Riacho Doce e Garça Torta e Ipioca, do 
programa de revitalização urbana em Bairros de Maceió/Revitaliza 
Maceió”, com área de 129.301,290 m² (cento e vinte e nove mil, 
trezentos e um metros quadrados e duzentos e noventa centésimos), 
com perímetro de 1.718,780 m (um mil, setecentos e dezoito metros, 
setecentos e oitenta centímetros), situada no bairro de Ipioca, com as 
seguintes descrições georreferenciadas: Inicia-se se no marco 
denominado 'M-3', georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, 
DATUM – SIRGAS, 33° W, coordenadas Plano Retangulares 
Relativas, Sistema UTM: E= 211425.8184 m e N= 894169.4594 m; 
Daí segue com o azimute de 294°28'11" e a distância de 92,21 m até o 
marco '4' (E=211341.8530 m e N=8945207.5664 m); Daí segue com o 
azimute de 292°26'09" e a distância de 137,96 m até o marco '5' 
(E=211214.3324 m e N=8945260.2194 m); Daí segue com o azimute 
de 358°24'24" e a distância de 635,45 m até o marco '6' 
(E=211196.6654 m e N=8945895.4214 m); Daí segue com o azimute 
de 125°21'53" e a distância de 22,75 m até o marco '7' 
(E=211215.2174 m e N=8945882.2544 m); Daí segue com o azimute 
de 127°49'52" e a distância de 58,45 m até o marco '8' 
(E=211261.3794 m e N=8945846.4074 m); Daí segue com o azimute 
de 130°39'43" e a distância de 55,81 m até o marco '9' 
(E=211303.7134 m e N=8945810.0434 m); Daí segue com o azimute 
de 130°48'53" e a distância de 36,16 m até o marco '10' 
(E=211331.0784 m e N=8945786.4104 m); Daí segue com o azimute 
de 130°38'1" e a distância de 27,57 m até o marco '11' 

Anexo DOM - prorroga Certidão Municipal (0733425)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 833
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(E=211351.9974 m e N=8945768.4594 m); Daí segue com o azimute 
de 110°32'12" e a distância de 40,59 m até o marco '12' 
(E=211390.0124 m e N=8945754.2184 m); Daí segue com o azimute 
de 104°52'25" e a distância de 36,43 m até o marco '13' 
(E=211425.2254 m e N=8945744.8664 m); Daí segue com o azimute 
de 179°56'27" e a distância de 575,41 m até o marco 'M-3' (E= 
211425.8184 m e N= 8945169.4594 m); início de descrição, fechando 
assim o perímetro do polígono acima descrito. 
  
Art. 3º - As desapropriações a serem efetivadas na área objeto de 
declaração de utilidade público deste Decreto serão suportadas 
financeiramente por recursos do orçamento Geral do Município e/ou 
oriundos de repasses com outros entes da Federação, mediante 
convênios. 
  
Art. 4º - Fica a PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – 
PGM, incumbida de promover, na forma da legislação em vigor, as 
desapropriações de forma amigável ou judicial, das áreas descritas no 
art. 2º deste Decreto Expropriatório, incorporando-as ao patrimônio do 
Município de Maceió. 
  
Art. 5º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário, em 
especial o Decreto nº. 8.731 de 22 de Maio de 2019, publicado no 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió – DOEM, de 23 de 
Maio de 2019. 
  
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 24 de Março de 
2020.  
  
RUI SOARES PALMEIRA 
Prefeito de Maceió  

Publicado por: 
Evandro José Cordeiro 

Código Identificador:11D2DBA3 

 
GABINETE DO PREFEITO - GP 

DECRETO Nº. 8.857 MACEIÓ/AL, 24 DE MARÇO DE 2020. 
 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS EMERGENCIAIS NO 
ÂMBITO TRIBUTÁRIO EM FACE DA 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – 
COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso das 
atribuições que lhe são outorgadas pelo art. 55, inc. V, da Lei 
Orgânica do Município de Maceió, e; 
  
CONSIDERANDO a imposição do isolamento social para evitar a 
proliferação do COVID-19; 
  
CONSIDERANDO que o isolamento social trará graves 
consequências à economia local; 
  
CONSIDERANDO que o Poder Público Municipal tem o dever de 
buscar mecanismos que protejam a atividade econômica visando a 
garantir os empregos de seus munícipes; 
  
CONSIDERANDO a necessidade de mitigar os impactos 
socioeconômicos da pandemia decorrente do COVID-19 em Maceió, 
zelando pelos cidadãos maceioenses e por aqueles que empreendem 
em nossa cidade, sem perder de vista a qualidade na prestação dos 
serviços e a proteção do interesse público. 
  
DECRETA: 
  
Art. 1º. Este Decreto estabelece medidas tributárias emergenciais de 
modo a reduzir os impactos socioeconômicos da pandemia do 
COVID-19. 
  
Art. 2º. Ficam suspensos por 90 (noventa) dias os prazos previstos na 
legislação tributária para os processos administrativos tributários. 
  

Art. 3º. Ficam prorrogados os prazos de validades das Certidões de 
Regularidade Fiscal emitidas por processamento eletrônico, pelo 
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação deste 
Decreto. 
  
Art. 4º. Ficam suspensas pelo prazo de 90 (noventa) dias as cobranças 
administrativas dos tributos municipais, salvo nos casos em que se 
faça necessária a prática de ato tendente a preservar o interesse 
público ou evitar decadências ou prescrições. 
  
Art. 5º. Ficam alteradas as datas de vencimentos para o pagamento do 
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e da Taxa de 
Coleta, Transporte e/ou Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares 
Urbanos, para os seguintes vencimentos: 
  
I - Cota Única, com 10% (dez por cento) de desconto: 30/06/2020; 
  
II – Pagamento parcelado: 
  
Parcela Data de Vencimento 

1ª 30.06.2020 

2ª 31.07.2020 

3ª 31.08.2020 

4ª 30.09.2020 

5ª 30.10.2020 

6ª 30.11.2020 

7ª 28.12.2020 

8ª 29.01.2021 

9ª 26.02.2021 

10ª 31.03.2021 

  
Art. 6º. A Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – COSIP, 
devida pelos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores de 
imóveis não edificados, terá o vencimento prorrogado nos mesmos 
moldes do disposto no artigo 5º. 
  
Art. 7º. As Taxas de Licença de Localização e de Fiscalização do 
Funcionamento e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
Autônomo, terão os prazos de pagamento prorrogados para os 
seguintes vencimentos: 
  
I - 1ª parcela – 30.06.2020; 
  
II - 2ª parcela – 30.11.2020. 
  
Art. 8º. A Taxa de Vigilância Sanitária terá o prazo de pagamento 
prorrogado para o dia 30.06.2020. 
  
Art. 9º. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
apurado no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D) e no Programa Gerador 
do DAS para o MEI (PGMEI) ficam prorrogados da seguinte forma: 
  
I – o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original 
em 20 de abril de 2020, fica com vencimento para 20 de outubro de 
2020; 
  
II – o Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original 
em 20 de maio de 2020, fica com vencimento para 20 de novembro de 
2020; e 
  
III – o Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original 
em 22 de junho de 2020, fica com vencimento para 21 de dezembro 
de 2020. 
  
Art. 10. Para fins de ingresso ou reingresso noSIMPLES 
NACIONAL2020, os contribuintes que apresentem pendência 
cadastral ou débito tributário junto àFazenda Municipal, inclusive 
relativo a filiais, e estejam com sua situação fiscal regularizada até o 
dia 30 de abril de 2020, terão seus termos de opção devidamente 
deferidos,por meio de Processo Administrativo ou por e-mail 
(inspetoria.simples@semec.maceio.al.gov.br). A solicitação deverá 
ser apresentada até o dia 15/05/2019. 
  
Art. 11. Fica prorrogado, pelo prazo de 90 (noventa) dias, o 
vencimento de todas parcelas não pagas, com data de vencimento 
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DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2020.
À SGO,
 
Em atendimento ao Despacho SGO 0732927,

encaminho os documentos apresentados pela empresa Del
Fino Centro Automotivo Ltda, referente a pendência da
Certidão Municipal 0733423, 0733425 e 0733450.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 20/07/2020, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733451 e o código CRC 9DE02F33.

0010231-21.2019.6.02.8000 0733451v1

Despacho SAPEV 0733451         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 837



Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 21/07/2020, às 14:49,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 21/07/2020, às 22:05, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 23/07/2020, às 18:38, 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
0733634 e o código CRC CF68AA43.
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Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 21/07/2020, às 14:49,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 21/07/2020, às 22:06, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 23/07/2020, às 18:38, 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
0733635 e o código CRC 61B3BFAE.

0010231-21.2019.6.02.8000 0733635v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 539/20 (0733634) - NE 540 (0733635).

Observação:

Proposta da empresa contida no evento 0721066.
Início da vigência - informação da SLC contida no evento

0730036.
SAPEV (Despacho doc. 0733451) anexou documentação enviada

pela empresa no tocante à prorrogação das certidões fiscais.
 
Contrato 13/2020 - Valor total: R$ 163.851,00.
Serviços: R$ 107.751,00
Material: R$ 56.100,00

PEÇAS INÍCIO
inclusive FIM Quant

Dias
Valor Unitário
dia Total

 R$                                                    
4.675,00 10/7/2020 31/12/2020171  R$                     

155,83
 R$    
26.647,50

      
SERVIÇOS INÍCIO

inclusive FIM Quant
Dias

Valor Unitário
dia Total

 R$                                                    
8.979,25 10/7/2020 31/12/2020171  R$                     

299,31
 R$    
51.181,73

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 21/07/2020, às 12:08, 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
0733970 e o código CRC CF33BEB8.
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DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2020.
À SAD,
 
Para assinatura das notas de empenho nº 539/2020

e 540/2020.

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 21/07/2020, às 14:51,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0734122 e o código CRC 5DFFD733.
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2020.
 
 
À SEIC, para encaminhamento das Notas de

Empenho, 0733634 e 0733635.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2020, às 20:35, 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
0735866 e o código CRC C307D41F.

0010231-21.2019.6.02.8000 0735866v1
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E-mail - 0735941

Data de Envio: 
  24/07/2020 08:23:10

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

Para:
    del-fino@uol.com.br

Assunto: 
  ENVIO DE DOCUMENTOS - NOTA DE EMPENHO 2020NE000539 e 2020NE000540 - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Estamos encaminhando as notas de empenho referentes ao serviço contratado de manutenção veicular,
favor acusar recebimento.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
TRE-AL/SEIC
(82)98137-0017.

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0733634.html
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0733635.html
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DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2020.

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0010231-21.2019.6.02.8000

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

   
Item                                               Questionário

   Sim
Não     
  N/A

       
Evento

      1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

      SIM
     
 0725761     
     0736504

      2
As certidões comprobatórias do estado de regularidade
fiscal, trabalhista, previdenciária e junto ao FGTS da
contratada foram juntadas aos autos e estão todas válidas?

      SIM

      

   
  0731665   
     
  0733425   
     
  0733450

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos decorrentes de
licitações. Página 1 | 1

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/07/2020, às 11:49, 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
0738347 e o código CRC 5282CFE3.
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DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2020.
 
 
À SAD, para indicação de gestão contratual.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/07/2020, às 11:50, 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
0738348 e o código CRC BC6007B2.
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30/07/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5958244 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 30/07/2020 15:05:20
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 5958244
   Data prevista de publicação: 31/07/2020
   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

12818884 Extrato do Contrato n13-2020 (1).rtf 1f5ccb6297e877a5
2f2a6c25e340d2e6 4,00 R$ 132,16

TOTAL DO OFICIO 4,00 R$ 132,16
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DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2020.
 
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão. Contrato nº 13/2020. Manutenção de
veículos.

 
 
Senhor Diretor,
 
Para cumprimento do previsto no art. 4, XVII, da

Resolução TRE n.º 15.787/2017, peço vênia a Vossa Senhoria para
indicar o servidor IURY ARAÚJO SOUZA, lotado na SEGEC, para
atuar como gestor, e os servidores FERNANDO ANTÔNIO
PIMENTEL DE BARROS, JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, lotados na SAPEV, como
fiscais, do Contrato nº 13/2020, firmado com a empresa Del Fino
Centro Automotivo Ltda., CNPJ nº 02.567.178/0001-44, que tem por
objeto a prestação de serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com
fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos
ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota
do TRE-AL, devendo atuar, nos seus afastamentos e impedimentos,
os seus substitutos legais.

O gestor e os fiscais ora designados deverão observar, no
que couber, as disposições constantes no Título IV (arts. 16 a 22), da
Resolução TRE/AL nº 15.787, de 15/02/2017.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2020, às 20:49, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738711 e o código CRC 1F674E84.
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S EC R E T A R I A
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo nº 129/2018 - SEI nº 024679/17-00.07. Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 25/2018, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e o Serviço Federal de
Processamento de Dados - SERPRO. OBJETO: Prorrogação Contratual. VIGÊNCIA: 31.07.2020
a 30.07.2021. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE
ASSINATURA: 29.07.2020. ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling, Diretor-Geral, pelo
Contratante, e Diego de Azevedo Ribeiro, Superintendente e Lindomar Guimarães de
Oliveira Júnior, Gerente de Departamento de Negócios, pela Contratada.

2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 5/2020 - UASG 060029

Nº Processo: 249 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Tintas Acrílica Fosca, SEM
CHEIRO e LAVÁVEL para atender as necessidades da 2ª CJM, sediada na capital de São
Paulo, conforme as especificações presentes neste edital e seus anexos, pelo Sistema de
Registro de Preços (SRP). Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 30/07/2020 de 12h00 às
12h30 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Cásper Líbero, 88 Santa Efigênia - SAO
PAULO - SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/060029-05-5-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 30/07/2020 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 13/08/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO
Juiz Federal da Justiça Militar, Diretor do Foro da 2ª Cjm,

em Exercício
Dias: 30/07/2020 , 31/07/2020 E 03/08/2020

(SIDEC - 30/07/2020) 060029-02020-2019NE000106
AUDITORIA DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 05/2020. Contratante: AUDITORIA DA 4ª CJM. CNPJ: 00.497.552/0015-52.
Contratada: QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME. CNPJ: 26.226.808/0001-85.
Processo SEI 000243/20-04.01. Objeto: Prestação de serviços de instalação, locação e
manutenção preventiva e corretiva de circuito fechado de monitoramento (CFTV), na
modalidade de comodato, nas dependências da Auditoria da 4ª CJM, sem dedicação
exclusiva de mão de obra. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/1993.
Vigência: 01/09/2020 a 31/08/2021. Valor Global: R$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta
reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e
cinco reais). Fonte: Programa de Trabalho: 167544 (JUPROC). Natureza de Despesa:
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho:
2020NE000049, de 20/07/2020. Data da Assinatura do Contrato: 29/07/2020. Signatários:
André Lázaro Ferreira Augusto, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, pela Contratante,
e Leonardo Leite Barbosa, Sócio-Administrador, pela Contratada.
DIRETORIA DO FORO DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo SEI nº 000803/17-11.00. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº
002/2018, celebrado entre a Diretoria do Foro da 11ª Circunscrição Judiciária Militar e a
empresa EWAVE DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Prorrogação Contratual por mais
12 (doze) meses. VALOR: R$ 94.668,48. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0101
- JUPROC. VIGÊNCIA: 03.09.2020 a 02.09.2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/2002,
Decreto nº 5.450/2005, e Lei 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 29.07.2020. ASSINAM:
Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, Diretora do Foro, pelo Contratante, e Israel Pinhas, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE 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 0003326-34.2015.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila
10611895 ao Termo de Credenciamento 007/2010 da empresa Fundação Faculdade de
Medicina - Hospital das Clínicas/SP Objeto: Alterar a Cláusula Oitava - Do Acréscimo e da
Supressão de Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico
Maia Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa Flávio Fava de Moraes, Diretor Geral e José
Otávio Costa Auler Junior, Vice-Diretor.

EXTRATO DE 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 0004572-02.2014.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila
10170427 ao Termo de Credenciamento 090/2008 da empresa Hospital Anchieta Lt d a .
Objeto: Alterar a Cláusula Oitava - Do Acréscimo e da Supressão de
Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra,
Diretor-Geral e pela empresa Delcio Rodrigues Pereira, Responsável Legal.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 32/2020

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº EOF-2019/0218 . Objeto:
Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para execução de serviço de Teste e Recarga
de 04 cilindros de gás FM-200 (HFC227ea) do TRF da 2ª Região.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 30/07/2020) 090028-00001-2020NE000298

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000561, emitida em 22/07/2020. Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: MARCIO
COSTA GODOY. Objeto: Aquisição de suporte para microfone pedestal girafa. Modalidade de Licitação: Lei
nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013.
Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Proc. nº
T R F 2 - EO F - 2 0 2 0 / 0 0 0 5 3 .

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000535, emitida em 13/07/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: SOLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: Fornecimento de espelhos (Ata
012/2020). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa:
339030. Valor total do empenho: R$ 654,59 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e
cinquenta e nove centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00385.02.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000560, emitida em 22/07/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA. Objeto: Aquisição de
gravador digital multipista. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto
10.024/19. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento
de despesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Proc. nº TRF2-EOF-2020/00053.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000575, emitida em 24/07/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: SILVIO MANCUSI. Objeto: Renovação da assinatura anual do software Volare .
Modalidade de Licitação: Art. 25, I, ambos da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa: 339039. Valor total do
empenho: R$ 15.168,12 (quinze mil, cento e sessenta e oito reais e doze centavos). Proc.
nº TRF2-EOF-2020/00171.

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Ambientalis Análises de Ambientes LTDA. EPP; Objeto:
Prestar serviços de análise da qualidade do ar interior em ambientes climatizados
artificialmente em 412 (quatrocentos e doze) pontos de coleta, de uso público e coletivo,
dentro do complexo predial do TRF-2ª Região; Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/19; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 028/2020; Crédito
Orçamentário: Elemento de Despesa: 3.3.90.39.51; Programa de Trabalho:
02.061.0033.4257.6013; Valor GLOBAL do Contrato: 22.516,02 (vinte e dois mil, quinhentos
e dezesseis reais e dois centavos); Data da assinatura: 27/07/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-
2019/00294; Contrato n.º 024/2020.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Cafeteria Memorial Lanchonete Ltda.; Objeto do 3º
Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 12 (doze) meses;
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93; Data da assinatura: 27/07/2020;
Proc. n.º TRF2-EOF-2015/00440; Contrato n.º 040/2016.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, com base no art. 61, § único, da Lei
n.º 8.666/93, torna público o Registro de Preços para aquisição de diversos materiais de
consumo para copa e cozinha, correspondente ao Pregão n.º 042/2020, assinado em
21/07/2020, com vigência de 21/07/2020 a 21/07/2021, conforme subprocesso do P. A. n.º
T R F 2 - EO F - 2 0 2 0 / 0 0 0 7 9 .

Foram celebradas as atas 30 a 34/2020, no valor global de R$ 12.504,80 cujas
íntegras podem ser consultadas por meio do link:
http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica/compras-contratos-atas-rp/ - ano 2020/
mês julho.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora da Secretaria Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0006390-81.2020.6.02.8000; Objeto: fornecimento do acesso à assinatura da
Biblioteca Digital Proview RT; Fund. Legal: art. 25, I, da Lei nº 8.666/1993; Empresa
contratada: Editora Revista dos Tribunais, CNPJ nº 60.501.293/0001-12; Período: 12 meses;
Valor total: R$ 20.000,00; Ratificação e Autorização pelo Des. OTÁVIO LEÃO P R A X E D ES ,
Vice-presidente, no exercício da Presidência, em 27/07/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2020; Processo SEI nº 0005575-
33.2020.6.02.8502; Fund. Legal: art. 38 da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, Portaria
TRE/AL nº 87/2020 e art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores
combinado com o § 3º da Cláusula Dez do contrato. Partes: União, através do TRE/AL, e
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA - CIEE, CNPJ nº 61.600.839/0001-55. Objeto:
revisão do valor mensal do contrato em virtude de alteração do valor da bolsa de R$
998,00 para R$ 1.045,00, a partir do início da vigência do contrato (17/04/2020), por meio
da Portaria nº 87/2020, da Presidência do TRE/AL. Valor mensal: R$ 17.151,12; Valor total:
R$ 205.813,44; Assinatura: 17/07/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 13/2020; PA SEI nº 0010231-21.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nºs 8.666/93,
10.520/02, 8.078/90, Decreto. nº 10.024/19 e Resolução TRE/AL nº 15.787/17 Partes: a
União, através do TRE/AL, e a empresa DELFINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, CNPJ nº
02.567.178/0001-44; Objeto: prestação de serviços continuados de manutenção preventiva
e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de
reposição e acessórios originais, genuínos e similares que atendam às recomendações dos
fabricantes na frota do TRE/AL, nas condições e especificações descritas no PE nº 31/2020
e seus anexos; Valor total estimado para os serviços: R$ 107.751,00; Valor total estimado
para aquisição de peças e acessórios: R$ 64.650,00 (com desconto de 13,225%); Valor total
estimado do Contrato: R$ 163.851,00; Vigência: 12 meses a partir da assinatura
(10/07/2020).
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DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2020.
À SCON,
Para registro contábil do Contrato nº 13/2020

(0736504).
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 31/07/2020, às 08:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738831 e o código CRC 87A947F8.

0010231-21.2019.6.02.8000 0738831v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 31 de julho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Trata-se das indicações feitas pela Sra. Secretária da

Administração Substituta (0738711), do servidor IURY ARAÚJO
SOUZA, lotado na SEGEC, para atuar como gestor, e os
servidores FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS, JOSÉ
JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA,
lotados na SAPEV, como fiscais, do Contrato nº 13/2020, firmado
com a empresa Del Fino Centro Automotivo Ltda., CNPJ nº
02.567.178/0001-44, que tem por objeto a prestação de serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos
automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição
e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às
recomendações dos fabricantes, na frota do TRE-AL, devendo atuar,
nos seus afastamentos e impedimentos, os seus substitutos legais.

Dessa forma, manifestando total aquiescência com a
proposição da Sra. Secretária da Administração Substituta, subo os
autos a Vossa Excelência, para decisão a respeito, propondo, salvo
melhor Juízo, o acatamento da mesma.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 31/07/2020, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738857 e o código CRC D2F9C79D.

0010231-21.2019.6.02.8000 0738857v1
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  31/07/20  09:50     NS                               USUARIO : MARCELO VIANA  
  DATA EMISSAO      : 10Jul20   VALORIZACAO : 10Jul20  NUMERO  : 2020NS002501 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 02567178/0001-44 - DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO
LTDA        
  TITULO DE CREDITO : 2020RC000090            DATA VENCIMENTO  : 10Jul21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  Registro do contrato nº 13/2020, cujo objeto é a prestação dos serviços de man
  utenção preventiva e corretiva de veículos automotores, por demanda, com forne
  cimento  de  peças  de reposição  e  acessórios  originais,  genuínos ou simil
  ares, tudo na forma autorizada nos autos do Processo SEI nº 0010231-21.2019.6.
  02.8000.                                                                      
                                                                                
                                                                               
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 02567178000144                 812310201                            
                                                                      163.851,00
                                                                               
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA                   31Jul20   09:46  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
       
--------------------------------------xx--------------------------------------
                                                                         
  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  31/07/20  09:50                                      USUARIO : MARCELO VIANA  
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N 02567178000144                                            
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  DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                                               
                               SALDO ANTERIOR A 01JUL                61.296,33C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    10Jul 070011 00001 NS002501 541404          163.851,00C          225.147,33C
                                                                               
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 31/07/2020, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738868 e o código CRC A99CF023.

0010231-21.2019.6.02.8000 0738868v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020NS002501   

Observação:

Ao Gestor,
Após registro contratual, para continuidade da gestão.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 31/07/2020, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738870 e o código CRC 52248058.
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CERTIDÃO

Certifico, nesta data, que o Contrato nº 13/2020 foi
publicado no Portal da Transparência.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 31/07/2020, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0739221 e o código CRC B78F1477.
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: del-fino@uol.com.br
Data: 31/07/2020 06:16 PM
Assunto: Entrega. Via. Contrato nº 13/2020

Prezado Senhor,
Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação, tratando-se do Contrato nº 13/2020,
Processo SEI nº 00010231-21.2019.6.02.8000, celebrado entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(TRE/AL) e a empresa DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, para fins de acompanhamento.
Anexas, seguem as notas de empenho nºs 2020NE000539 e 2020NE000540.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexados:

Arquivo: Nota de Empenho 540-
2020.pdf

Tamanho:
156k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Nota de Empenho 539-
2020.pdf

Tamanho:
157k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: contrato 13-2020.pdf Tamanho:
3976k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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PROCESSO : 0010231-21.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Designação. Gestor.Fiscais.Manutenção
preventiva e corretiva.Veículos automotores.

 

Decisão nº 1969 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 

De acordo com a sugestão da Senhora  Diretora-Geral em
exercício, inserta no evento nº 0738857.

Designo os servidores  IURY ARAÚJO SOUZA, lotado na
Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar como gestor, e os
servidores FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS, JOSÉ
JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA e CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
COSTA, lotados na Seção de Prédios e Veículos - SAPEV, como
fiscais do Contrato nº 13/2020, firmado com a empresa Del Fino
Centro Automotivo Ltda., CNPJ nº 02.567.178/0001-44, que tem por
objeto a prestação de serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com
fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos
ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota
do TRE-AL, devendo atuar, nos seus afastamentos e impedimentos,
os seus substitutos legais, em cumprimento às disposições contidas
no Art. 4º, XVII combinado com o art.18, ambos da Resolução TRE nº
15.787/2017.

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos interessados, e adoção dos atos próprios de gestão
contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no Exercício
Decisão 1969 (0739651)         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 873



da Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 04/08/2020, às 10:50, 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
0739651 e o código CRC E3E392AB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 250/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67
da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0010231-
21.2019.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores  IURY ARAÚJO SOUZA, lotado na Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, para atuar como gestor, e os servidores FERNANDO ANTÔNIO
PIMENTEL DE BARROS, JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA e CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
COSTA, lotados na Seção de Prédios e Veículos - SAPEV, como fiscais do Contrato nº
13/2020, firmado com a empresa Del Fino Centro Automotivo Ltda., CNPJ nº
02.567.178/0001-44, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com
fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que
atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do TRE-AL, devendo atuar, nos
seus afastamentos e impedimentos, os seus substitutos legais,

Art. 2º. O gestor e os fiscais ora designados deverão observar, no que couber, as
disposições constantes no Título IV (arts. 16 a 22), da Resolução TRE/AL nº 15.787, de
15/02/2017.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no Exercício da Presidência

Maceió, 05 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 05/08/2020, às 22:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0741165 e o código CRC 734C3A94.

0010231-21.2019.6.02.8000 0741165v3
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DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2020.
Sra. Assessora Especial,
 
Tendo em vista a Portaria Presidência N.º 250/2020

TRE/AL/PRE/DG/GDG (0741165), que designou gestor e
fiscais para o Contrato n.º 13/2020, solicito que seja
modificado a gestão do contrato, para a unidade diretamente
responsável pela manutenção dos veículos - SAPEV (Seção de
Administração de Prédios e Veículos).

 
Assim, a título de sugestão, segue o nome do

servidor para gerir o contrato em tela:
- Henrique Cirqueira Freire
 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 06/08/2020, às 11:59, 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
0741567 e o código CRC E39C9C5D.

0010231-21.2019.6.02.8000 0741567v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2020.
 
Chegam os presentes autos, após a publicação da

Portaria desta Presidência de nº 250 (0741165), que, seguindo os
termos do determinado em decisão (0739651), veiculou os servidores
que estão encarregados dos atos de gestão e de fiscalização do
Contrato nº 13/2020, avença que rege a prestação de serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos
automotores integrantes na frota deste Tribunal.

Desta feita, a Coordenadoria de Serviços Gerais, em
manifestação incidente (0741567), solicita “... que seja modificado a
gestão do contrato, para a unidade diretamente responsável pela
manutenção dos veículos - SAPEV (Seção de Administração de
Prédios e Veículos) ...” e sugere, para tanto, o nome do servidor
Henrique Cirqueira Freire.

Ao acatar a indicação, determino a remessa dos autos à
Diretoria-Geral para elaboração da competente portaria
complementar, de forma a que o servidor declinado pela COSEG
integre, em substituição ao servidor Iury Araújo Souza, a gestão
contratual.

Observada, enfim, a publicação do ato, destinem-se os
autos à Secretaria de Administração para a ciência do seu titular e do
designado e adoção dos demais atos e das providências cabíveis
inerentes à evolução do Contrato nº 13/2020.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 06/08/2020, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0741603 e o código CRC 38474D9E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 255/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666/93,
tendo em vista o que consta no evento nº 0741603, do
Procedimento Administrativo nº 0010231-21.2019.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores  HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, lotado na SAPEV
(Seção de Administração de Prédios e Veículos), para atuar como gestor, e os
servidores FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS, JOSÉ JOEL FERREIRA DE
OLIVEIRA e CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, lotados na Seção de Prédios e Veículos -
SAPEV, como fiscais do Contrato nº 13/2020, firmado com a empresa Del Fino Centro
Automotivo Ltda., CNPJ nº 02.567.178/0001-44, que tem por objeto a prestação de
serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores,
por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais,
genuínos ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do
TRE-AL, devendo atuar, nos seus afastamentos e impedimentos, os seus substitutos
legais,

Art. 2º. O gestor e os fiscais ora designados deverão observar, no que couber, as
disposições constantes no Título IV (arts. 16 a 22), da Resolução TRE/AL nº 15.787, de
15/02/2017.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e revoga a Portaria
Presidência nº 250, de 05 de agosto de 2020.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no Exercício da Presidência

Maceió, 06 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 06/08/2020, às 18:45, 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
0741682 e o código CRC 72560557.

0010231-21.2019.6.02.8000 0741682v7

Publicador_DJE nº 20200147
Disponibilização: 07/08/2020
Publicação: 10/08/2020
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 255/2020 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 147 de 10/08/2020, à fl. 03.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 12/08/2020, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0743156 e o código CRC E6BAD904.

0010231-21.2019.6.02.8000 0743156v2
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DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 255/2020 no

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos termos da Certidão 0743156, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração para ciência aos interessados e continuidade
do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/08/2020, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0743167 e o código CRC 45CA7045.

0010231-21.2019.6.02.8000 0743167v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de agosto de 2020.
 
À SAPEV
 
Assunto: Conhecimento. Designação. Gestão.

Fiscalização
 
 
Senhores servidores,
 
Levo ao conhecimento de Vossas Senhorias a designação

consignada na Portaria Presidência n.º 255/2020, 0741682, referente
ao Contrato nº 13/2020, firmado com a empresa Del Fino Centro
Automotivo Ltda., CNPJ nº 02.567.178/0001-44, que tem por objeto a
prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e
corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento
de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares
que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do TRE-AL.

 
Portanto, solicitando o registro pertinente nestes autos,

acusando ciência na referida portaria, a saber, evento 0741682.
 
Concomitantemente, à SLC, para necessários registros.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/08/2020, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0745408 e o código CRC 2A92D714.
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2020.
À SAPEV, após registro do gestores no SIAC.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 17/08/2020, às 09:31, 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
0745823 e o código CRC 385D4627.
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De: "fernandobarros" <fernandobarros@tre-al.jus.br>
Para: "Henrique Cirqueira Freire" <henriquefreire@tre-al.jus.br>
Data: 10/08/2020 03:09 PM
Assunto: Solicitação. Manutenção de Veículos.

 
 
Senhor Gestor,
 
Solicito a realização de revisão geral dos seguinte carros, por ordem de prioridade:
 
1. L 200  Triton Placa QLD 1770 (Veículo a disposição da CRE/AL);
 
2. L 200  Triton Placa QLD 0350 (Veículo a disposição da GP/AL);
 
3. L 200  Triton Placa QLD 0340 (Veículo a disposição da sede deste TRE/AL);
 
4. L 200  Triton Placa ORI 3539 (Veículo a disposição da sede deste TRE/AL);
 
5. GOL Placa ORE 2992 (Veículo a disposição da sede deste TRE/AL);
 
6. GOL Placa ORE 2982 (Veículo a disposição da sede deste TRE/AL);
 
7. GOL Placa ORE 2972 (Veículo a disposição da sede deste TRE/AL);
 
8. FIORINO Placa QLD 0960 (Veículo a disposição da STI/AL);
 
9. CAMINHÃO FORD CARGO Placa QLB 3471 (Veículo a disposição da sede deste TRE/AL);
 
10. CAMINHÃO AGRALE Placa OHC 1923 (Veículo a disposição da sede deste TRE/AL);
 
11. VAN JUMPER Placa NME 3489 (Veículo a disposição da sede deste TRE/AL);
 
12. MOTO CG/FAN  125 Placa NME 8137 (Motociclo a disposição deste TRE/AL);
 
Respeitosamente,
 
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos.
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2020.
Ciente da designação para a gestão contratual

(0741682) e da solicitação de manutenção  de veículos da
frota (0746017) nesta data, pois que estive ausente para
participar do 15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 17/08/2020, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746018 e o código CRC 62E242DE.

0010231-21.2019.6.02.8000 0746018v1
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De: "fernandobarros" <fernandobarros@tre-al.jus.br>
Para: "Henrique Cirqueira Freire" <henriquefreire@tre-al.jus.br>
Data: 17/08/2020 03:08 PM
Assunto: Fwd: Solicitação. Manutenção de Veículo.

 
 
 
 
 
Senhor Gestor,
 
Solicito a realização de revisão geral no veículo pertencente ao TRE/AL:
 
1. CRUZE PLACA ORI 7195. veiculo a disposição da sede deste TRE/AL.
 
Respeitosamente,
 
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos.
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Ofício nº 1868 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 21 de agosto de 2020.

Ao Senhor
George Delfino do Nascimento
Representante da empresa Del Fino Centro Automotivo Ltda.
Avenida Fernandes Lima, 3.700 - Farol
Nesta.

Assunto: Contrato n.º13/2020 - Notificação - Cumprimento - Obrigação - Garantia.

Senhor Representante,
 
Considerando-se a prescrição do subitem 8.32 do Anexo I

do Edital de Pregão Eletrônico n.º31/2020, que firma prazo de 5
(cinco) dias úteis para a apresentação de garantia equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato;

Considerando-se que o Contrato n.º13/2020 foi firmado
em 10/07/2020, há 29 (vinte e nove) dias úteis;

Fica V.S.ª por meio deste NOTIFICADO para, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, apresentar, ou comprovação de cumprimento
da obrigação referida, ou razão jurídica para não fazê-lo, ou cumpri-
la.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 21/08/2020, às 13:01, 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
0749134 e o código CRC D5B1C727.

0010231-21.2019.6.02.8000 0749134v7
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Ofício nº 1894 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 24 de agosto de 2020.

Ao Senhor
George Delfino do Nascimento
Representante da empresa Del Fino Centro Automotivo Ltda.
Avenida Fernandes Lima, 3.700 - Farol
Nesta.

Assunto: Contrato n.º13/2020 - Notificação - Cumprimento - Obrigação - Informação.

Senhor Representante,
 
Considerando-se a prescrição do subitem 8.31 do Anexo I

do Edital de Pregão Eletrônico n.º31/2020, V.S.ª deveria ter
informado qual o aplicativo de orçamentação eleito para a execução
contratual.

Fica V.S.ª por meio deste NOTIFICADO para, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, ou apresentar comprovação de cumprimento da
obrigação referida, ou apresentar razão jurídica para não fazê-lo, ou
cumpri-la.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 24/08/2020, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749769 e o código CRC 6A99A8D9.

0010231-21.2019.6.02.8000 0749769v3
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                                Maceió (AL), 26 de agosto de 2020  

Ao  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

N E S T A  

 

Sr. Secretário de Administração 

Sr. Gestor Contratual 

 

Referindo-nos aos seus ofícios 1868/2020 TRE.-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV, de 21.08.2020, 

1893/2020 TRE.-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV,  1894/2020 TRE.-AL/PRE/DG/SAD/ COSEG / 

SAPEV, 1895/2020 TRE.-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV, de 24.08.2020, 1933/2020 TRE.-

AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV e 1935/2020 TRE.-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV, de 

25.08.2020,  todos versando sobre prescrição de prazo de itens do Anexo 1 do Edital Eletrônico 

nº 31/2020 e exigindo apresentações de razões jurídica pelos não cumprimentos das referidas 

exigências contratuais. 

 

Diante do exposto, abaixo,  DECLARAMOS-NOS impossibilitados,  momentaneamente, de 

cumprir rigorosamente, os prazos exigidos no Edital acima citado: 

a) Em razão da crise econômica instalada por conta da pandemia do COVID 19, esta 

empresa aderiu, a partir do mês de Julho próximo passado, aos benefícios das MP 927 e 

936/2020 que nos trouxeram 2 (dois) itens de grande relevância: 

1) Redução proporcional da jornada de trabalho e salários de nossos colaboradores; 

2) Suspensão temporária de contratos de trabalhos; 

b) Por consequência nosso quadro de colaboradores foi reduzido mais de 50% (cinquenta 

por cento) de nossa força laboral. 

c) Soma-se a esta situação inédita e inesperada os obrigatórios afastamentos dos dois 

Sócios  Gestores Administrativos da empresa e de um Gerente da área de Serviços de 

seus  locais de trabalho, para os cumprimentos de isolamento/distanciamento social, 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde, por conta de suas condições de 

Grupo de Risco ( IDOSOS  e com comorbidades ) mais  susceptíveis  ao coronavirus. 

Embora as razões acima apresentadas não se enquadrem como  de natureza jurídica, como  

exigidas em suas notificações,  são as únicas que nos impedem cumprir, temporariamente, os 

prazos estabelecidos no documento licitatório. 

Finalmente, diante do exposto e na ausência de perspectivas de retorno ao patamar de 

normalidade de nossas atividades comerciais, permanecendo assim o estado de calamidade 

publica reconhecido pelo Governo Federal, e com o intuito de que as manutenções dos 

veículos desse Tribunal não sofram solução de continuidade, sugerimos e concordamos se de 

vosso interesse, rescindir o contrato nº 13/2020.  

 

    GEORGE DELFINO DO NASCIMENTO   

           Representante Legal.  

                                                     

GEORGE DELFINO DO 

NASCIMENTO:07798555404

Assinado de forma digital por GEORGE 

DELFINO DO NASCIMENTO:07798555404 

Dados: 2020.08.26 11:15:54 -03'00'
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De: del-fino@uol.com.br
Para: "Henrique Cirqueira Freire" <henriquefreire@tre-al.jus.br>
Data: 6/08/ 0 0 : 4 AM
Assunto: [sapev] NOTIFICAÇÕES-RESPOSTA

A/C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO T.R.E.
GESTOR CONTRATUAL
 
 
 
FACE A PANDEMIA ENCAMINHAMOS DOCUMENTO VIA EMAIL COM ASSINATURA DIGITAL.
 
PEDIMOS ACUSAR RECEBIMENTO
 
 
DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
www.delfino-al.com.br

Anexados:

Arquivo: TRE CORRESPONDENCIA
6.08. 0 0.ass.dig.pdf

Tamanho:
80k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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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 agosto de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Encaminha-se a V.S.ª a comunicação de

representante da empresa no Contrato n.º13/2020 (0751199),
onde se declara impossibilitada de cumprir os prazos
editalícios.

Diante desse cenário, entende-se necessária
decisão que transborda os poderes atribuídos a este
subscrevente, já que se pretende, ou a tolerância ao
descumprimento dos termos contratuais, ou a rescisão
contratual.

Dessa forma, o normativo interno determina que se
submeta o caso à Secretaria de Administração.

Informa-se ainda que a comunicação da Contratada
deu-se somente após notificações de providências oficiadas
pela Gestão.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 26/08/2020, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751205 e o código CRC 9C249DE8.

0010231-21.2019.6.02.8000 0751205v1
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Ofício nº 2018 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 01 de setembro de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor
GEORGE DELFINO DO NASCIMENTO
Representante da empresa DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
Av. Fernandes Lima, 3.700, Farol, Maceió/AL
CEP: 57.057-000

Assunto: NOTIFICAÇÃO para juntar garantia contratual ou apresentar justificativas e
documentos, sob pena de aplicação de sanções administrativas.

 
Senhor Representante,
 
Como é do conhecimento de Vossa Senhoria, o Tribunal

Regional Eleitoral de Alagoas – UASG 070011 – publicou aviso de
licitação na imprensa nacional, no dia 28 de maio de 2020, visando à
contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos
automotores de propriedade deste Órgão, com fornecimento de peças
de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares, conforme
Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL Nº 31/2020 (0711383).

Uma vez realizado o certame, o objeto licitado foi
adjudicado a essa empresa pelo valor global de R$ 163.851,00 (cento
e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais).

Pois bem.
Após homologação da concorrência, essa empresa

assinou, no último dia 10 de julho, o Contrato TRE/AL Nº 13/2020,
pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período.

Logo após, a unidade gestora, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, amparada pela cláusula doze do indigitado
contrato, notificou essa empresa para apresentar a garantia
contratual a que se obrigou, na modalidade que a empresa optar,
conforme artigo 56 da Lei Nº 8.666/93.

Após a expedição de uma segunda notificação, a empresa
não só não apresentou a garantia contratual, mas também
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requereu a rescisão do contrato.
Assim sendo, a Secretaria de Administração do Tribunal

Regional Eleitoral de Alagoas, unidade responsável pela gestão do
contrato do órgão, vem NOTIFICAR essa empresa para: a) juntar
aos autos a garantia contratual a que se obrigou – 5% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato de R$ 163.851,00 (cento e sessenta
e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais) -, na modalidade que
lhe for mais conveniente (§ 1º, do art. 56, da Lei Nº 8.666/93); ou, b)
apresentar, querendo, defesa/justificativas, bem como documentos
que entender necessários e suficientes, sobre a inexecução
contratual, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento
deste ofício, sob pena de aplicação das sanções administrativas de
multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do
contrato e suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo
de 2 (dois) anos, nos termos das letras “c” e “d”, do subitem
17.4 do Edital TRE/AL Nº 31/2020, cujo aviso de licitação foi
publicado no Diário Oficial da União – Seção 3, edição nº 101,
de 28 de maio de 2020, c/c as letras “c” e “d”, do Parágrafo
Terceiro, da Cláusula Onze (Das Sanções Administrativas), do
Contrato TRE/AL Nº 13/2020, cujo extrato foi publicado no
Diário Oficial da União – Seção 3, edição nº 146, de 31 de
julho de 2020, e c/c o art. 87, incisos II e III, da Lei Nº
8.666/93, aplicada subsidiariamente à modalidade pregão,
forma eletrônica, por força do art. 9º, da Lei nº 10.520/2002.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2020, às 20:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0754381 e o código CRC 6202E913.

0010231-21.2019.6.02.8000 0754381v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2020.
À SAPEV, para expedir o Ofício nº 2018

(doc. 0754381), certificando nos autos o recebimento por
parte do representante da contratada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2020, às 20:49, 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
0754411 e o código CRC 98688CE9.

0010231-21.2019.6.02.8000 0754411v1
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34567879:;<=>?@AB7CD7ED@C?>=D7C?7F8GHIJKL'MNOMNPNQRS'TUS'

VWXYZ[\W] _̂̀abcaXZaXda]ef̂Wg_dehaXda]Zh b̀acẐicag]a]Ya]

VWX̂aj_kXVZê]lbecî̂ Zhêm]j_am]enadebom]YbêdZVehaXdam]e]

apaV_[\W]Wb[ehaXdobZe]eXdabZWbhaXda] g̀eXaqeYem]apZlZXYW]

ed_e[\W]_blaXdam]Y_beYW_be]a]VWWbYaXeYe]Ya]dWYŴ]ê]

e_dWbZYeYâ]naYabeẐm]âdeY_eẐ]a]h_XZVZ̀eẐ]ah]Yanâe]Ye]cZYem]

Ye]̂ erYa]a]Ye]̀ bs̀bZe]̂ _f̂ẐdkXVZe]aVWXthZVe]Ya]lbeXYa]

èbVage]Ye]̂WVZaYeYa]fbêZgaZbem]dWbXeXYWm]̀Wb]sfcZWm]gWlZVe]a]

q_bZYZVehaXda]Zh Ẁ̂ îcag]W]V_h b̀ZhaXdW]Ya]YadabhZXeYŴ]

baj_ẐZdŴ]galeẐ]VWh èdicaẐ]VWh]hWhaXdŴ]Ya]XWbhegZYeYau'

v'NwxNOxyzQS{'S|SPRSUNQRz'}S'yQxy}~QxyS'}zP'SMRy�zP'K��'K��'K�'N'��'

}S'���'N'KK��'xSOTR�'yQ'|yQN�'N'�'K��'}S'��v������'}TMSQRN'z'NPRS}z'

}N'xS{SUy}S}N'O��{yxS'N'OSMS'|yQP'Nwx{TPy�zP'}N'xzU�SRN'yQRN�MS{'}S'

OSQ}NUyS'}N'�v���J'KL�'Q�z'xzQ|{yRS'xzU'S'OMT}~QxyS'|yPxS{'N'z'

N�Ty{��Myz'zM�SUNQR�Myz'yQRNMRNUOzMS{'xzQPS�MS}zP'ON{S'����'OzyP'

Q�z'PNM�z'MNS{y�S}zP'�SPRzP'zM�SUNQR�MyzP'�SPNS}zP'NU'OMzOzPRSP'

{N�yP{SRy�SP'yQ}N|yQy}SP�'xSMSxRNMy�S}SP'ON{z'zOzMRTQyPUz'Oz{�Ryxz�'

yQxzQPN�T~QxyS�'}NPS�yPz'zT'yUOMz�yPz'QSP'�yQSQ�SP'���{yxSP�'USP'

PyU�'�SPRzP'zM�SUNQR�MyzP'}NPRyQS}zP'�'OMzRN��z'}S'�y}S�'PS�}N'N'

}S'OM�OMyS'PT�PyPR~QxyS'}zP'�MSPy{NyMzP'S|NRS}zP'OzM'NPPS'�MS��PPyUS'

PyRTS��z�'}yMNyRzP'|TQ}SUNQRSyP'xzQPS�MS}zP'xzQPRyRTxyzQS{UNQRN'N'

UNMNxN}zMNP'}N'N|NRy�S'N'xzQxMNRS'OMzRN��z%'

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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Encaminha-se resposta da empresa Delfino Centro

Automotivo Limitada à notificação realizada por meio do
Ofício n.º2018/2020 - TRE/AL/PRE/DG/SAD/GSAD.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 11/09/2020, às 09:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760582 e o código CRC 533960ED.

0010231-21.2019.6.02.8000 0760582v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em conjunto com o encaminhamento realizado por

meio do despacho 0760582, sugere-se, em adição às medidas
já solicitadas nos autos do PA SEI 0006900-
94.2020.6.02.8000, que seja deflagrado procedimento de
contratação de manutenção veicular, substitutivo ao atual
Contrato n.º13/2020.

A atual proposição considera alguns fatores:
a) a aparente indicação de que a rescisão

contratual evitaria solução de continuidade, como se lê na
última manifestação da Contratada (evento 0760577), em seu
primeiro parágrafo, literalmente,

"não foi requerido a rescisão do contrato e sim
sugerido, se de vosso interesse, e no intuito
de que as manutenções dos veículos
desse Tribunal não sofressem solução de
continuidade";

b) a reiteração de impossibilidade de cumprimento
contratual manifestada pela Contratada (evento 0760577),
onde solicita mitigação de regra avençada, qual seja,
obrigação de "apresentar, num prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis o orçamento dos serviços solicitados, indicando prazo
para execução dos serviços";

c) a ausência de pedido específico quanto à
mitigação solicitada, ou seja, falta informação de qual seria o
prazo exequível para a Contratada, tornando imprevisível o
tempo necessário para a eventual execução das manutenções.
Como referência, tem-se que existem pedidos de orçamentos
não respondidos desde o dia 22/08/2020 (vide

Despacho SAPEV 0760597         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 907



eventos 0751135 e 0751136), ou seja, há 13 (treze) dias úteis,
o que, na opinião deste Gestor, inviabiliza a adequada
execução contratual;

d) a ausência de prestação de garantia contratual
prevista na Cláusula Doze, que deveria ter sido cumprida em
05 (cinco) dias úteis após a assinatura do instrumento
contratual, ou seja, pendente há 42 (quarenta e dois) dias
úteis, mesmo após duas notificações para fazê-lo, vide Ofícios
1868 (0749134) e 2018 (0754381);

e) a declaração da Contratada de que "não há
impedimento para efetivar a garantia contratual", alegando
"que não procedeu, ainda, por conta das restrições impostas
pelo combate à pandemia causada pelo novo coronavírus -
COVID19", ocasião em que deixa de informar ou solicitar
qualquer prazo adicional para cumprimento da obrigação;

f) a intensificação das necessidades logísticas do
TRE/AL, face à proximidade das Eleições 2020, cujo
atendimento por meio do uso de sua frota encontra-se
sobremaneira prejudicado;

g) a aparente insuficiência do saldo registrado na
ARP n.º06/2020 para fazer frente às necessidades ordinárias e
extraordinárias deste TRE/AL até o fim do período eleitoral
deste ano.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 11/09/2020, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760597 e o código CRC 579192C4.

0010231-21.2019.6.02.8000 0760597v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7697 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

 
À Diretoria-geral.
 
Senhor Diretor,
 
Por meio de certame licitatório, modalidade pregão, na

forma eletrônica (Edital TRE/AL Nº 31/2020), o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas celebrou, no último dia 10 de julho de 2020,
com a empresa DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA., CNPJ
02.567.178/0001-44, o Contrato TRE/AL Nº 13/2020, cujo objeto é a
“prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e
corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento
de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares
que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações
descritas no edital do Pregão Eletrônico nº 31/2020 e seus anexos”,
conforme extrato do contrato publicado no Diário Oficial da União,
Ed. nº 146, de 31 de julho de 2020 (v. docs. 0711383, 0736504 e
0738829).

Pois bem.
Uma vez assinado o ajuste, foi encaminhada cópia à

contratada (v. doc. 0739246) e designados pela e. Presidência o
gestor contratual e respectivos fiscais (v. doc. 0741682).

No exercício de suas atribuições, o Sr. fiscal solicitou ao
Sr. gestor do contrato a manutenção (revisão geral) dos veículos
listados nos documentos 0746017 e 0746205.

Em paralelo, o Sr. gestor do contrato oficiou à empresa
contratada para carrear aos autos documentos comprobatórios da
garantia contratual e a informação quanto ao aplicativo eletrônico
utilizado (pela contratada) para fins de “elaboração do orçamento”
dos serviços e peças a serem enviados ao contratante, nos termos
dos subitens 8.32 e 8.31, do Anexo I, do edital do PE nº 31/2020 (v.
docs. 0749134 e 0749769).
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A contratada, em resposta às notificações, informou no
dia 26 de agosto que se encontrava impossibilitada de cumprir,
temporariamente, os prazos exigidos no edital, argumentando a
crise econômica por conta da COVID-19, redução proporcional da
jornada de trabalho e dos salários dos colaboradores da empresa,
redução do quadro de funcionários para 50% (cinquenta por cento),
além do afastamento obrigatório de sócios-gestores da administração
da empresa em face de serem do grupo de risco (idosos e com
comorbidades).

Por último, a empresa sugere (e concorda) a este
Tribunal a rescisão do contrato nº 13/2020 (v. doc. 0751199).

Dito isto, esta Secretaria a notificou para, no prazo de 10
(dez) dias, a contar do recebimento da notificação: a) juntar aos autos
a garantia contratual a que se obrigou – 5% (cinco por cento) sobre o
valor do contrato de R$ 163.851,00 (cento e sessenta e três mil,
oitocentos e cinquenta e um reais) -, na modalidade que lhe for mais
conveniente (§ 1º, do art. 56, da Lei Nº 8.666/93); ou, b) apresentar,
querendo, defesa/justificativas, bem como documentos que entender
necessários e suficientes, sobre a inexecução contratual, sob pena de
aplicação das sanções administrativas de multa de 25% (vinte e cinco
por cento) sobre o valor do contrato e suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos das letras “c”
e “d”, do subitem 17.4 do Edital TRE/AL Nº 31/2020, cujo aviso de
licitação foi publicado no Diário Oficial da União – Seção 3, edição nº
101, de 28 de maio de 2020, c/c as letras “c” e “d”, do Parágrafo
Terceiro, da Cláusula Onze (Das Sanções Administrativas), do
Contrato TRE/AL Nº 13/2020, cujo extrato foi publicado no Diário
Oficial da União – Seção 3, edição nº 146, de 31 de julho de 2020, e
c/c o art. 87, incisos II e III, da Lei Nº 8.666/93, aplicada
subsidiariamente à modalidade pregão, forma eletrônica, por força do
art. 9º, da Lei nº 10.520/2002 (v. doc. 0754381).

A contratada recebeu a notificação no dia 02/09/2020
(uma quarta-feira), conforme documento 0755036, expirando o prazo
no dia 12/09/2020 (um sábado), prorrogando para o primeiro dia útil
seguinte, 14/09/2020 (uma segunda-feira).

A contratada apresentou as justificativas
(presumidamente, porque a SAPEV não juntou o e-mail enviado, mas,
apenas as justificativas) no dia 10/09/2020 (v. doc. 0760577).

Em suas razões das justificativas apresentadas, a
contratada, argumenta, no seguinte sentido:

a) preliminarmente, ratifica as informações anteriores
enviadas a este Tribunal no último dia 26 de agosto, que, segundo a
contratada, não requereu a rescisão contratual, mas a sugeriu para
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que as manutenções dos veículos não sofressem solução de
continuidade e,

b ) informou que não há impedimento para efetivar a
garantia contratual, contudo não fez ainda em face das restrições
impostas por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus;

c) faz referência à decretação de “calamidade pública”
pelo congresso nacional, das medidas emergenciais adotadas pelo
governo federal para tentar minimizar a crise econômica, bem como
as medidas sanitárias tomadas pelas autoridades públicas;

No mérito, argumenta que o cumprimento da Cláusula 8,
item 6, é, temporariamente, inexequível, segundo a empresa, pois
decorre de fato imprevisível, atrelado, prossegue a empresa, a fato
do príncipe, não tendo a empresa contratada dado causa a essa
inexequibilidade, o que autoriza, concluiu, a aplicação do art. 65, II,
“d”, da Lei Nº 8.666/93.

Por fim, registra que “mesmo que não tivesse previsão
legislativa para modificação do contrato, tem-se que o atual
momento, ainda, assim permitiria a supressão da obrigação
inexequível”.

A contratada tenta fazer um paralelo entre a decisão do
Ministro do STF Alexandre de Moraes, que, nos autos da ADI 6357
MC/DF, segundo ela (contratada) concedeu “interpretação conforme
à Constituição Federal aos arts. 14, 16, 17 e 24 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, e ao art. 114, caput, e § 14, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2020, para, durante a emergência em
Saúde Pública de importância nacional e o estado de calamidade
pública decorrente de COVID-19, afastar a exigência de
demonstração de adequação e compensação orçamentárias em
relação à criação/expansão de programas públicos destinados ao
enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação
de COVID-1. (...)”. (Grifei).

Por último, requer que, de forma semelhante à situação
relatada pelo eminente Ministro do STF, a emergência atual e a
necessidade de continuidade da prestação de serviços do contrato nº
13/2020, admitem que, temporariamente, sejam mitigadas algumas
regras incidentes na contratação administrativa, no caso,
especificamente, da Cláusula 08, Item 6, daquele contrato,
entendendo, que não cabe, no caso, a aplicação de qualquer
penalidade em desfavor da empresa, principalmente, argumenta, por
inexistir prejuízo ao Erário.

Registra que “o encerramento contratual unilateral dos
serviços indicados no contrato nº 31/2020 (sic), trará, sem sombra de
dúvidas, prejuízos irreparáveis, principalmente na atual situação,
sem falar, (sic) que a aplicação das penalidades em desfavor da
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sem falar, (sic) que a aplicação das penalidades em desfavor da
empresa configurará, sem margens para divagações, grave
desproporcionalidade entre os atos praticados e as penalidades
aplicadas”.

Este é o relatório dos fatos que decorreram da
(in)execução contratual até aqui.

Passo a relatar o entendimento desta Secretaria.
Inicialmente, a empresa-contratada não atendeu a

nenhum chamamento da Administração quando instada pela gestão
contratual a cumprir com as obrigações anexas ao contrato que
assinou com este Tribunal.

A contratada deveria ter apresentado no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, a contar da assinatura do contrato (que se deu em
10 de julho de 2020), a garantia contratual, em uma das modalidades
previstas pela legislação regente (§ 1º, do art. 56, caput, da Lei Nº
8.666/93).

Deixou também a contratada de apresentar à
Administração o aplicativo de orçamentação eletrônica, escolhido
para informar os orçamentos dos serviços que deverão ser
executados nos veículos.

Não obstante as notificações expedidas pela unidade
gestora, a contratada manteve-se inerte e não apresentou quaisquer
comprovantes relativos ao cumprimento das obrigações acessárias,
limitando-se a informar que se encontrava impossibilitada de cumprir
os prazos exigidos no edital.

Ao receber a notificação desta Secretaria, apresentou
justificativas no prazo assinalado, ratificando as informações
anteriormente prestadas ao Sr. gestor do contrato; contudo, no
mérito, apresentou-as em direção oblíqua aos fatos que lhe foram
imputados.

Informou que não requereu a rescisão da relação jurídica
contratual, mas que a sugeriu para que a manutenção dos veículos
deste Tribunal não sofresse solução de continuidade.

Não obstante a afirmação, a contratada comportou-se de
maneira diametralmente oposta à que alega ter sugerido.

Justificou-se, também, que não se encontrava em
possibilidade de cumprir os prazos exigidos no edital (e no contrato)
em face da situação econômica agravada pela COVID-19 e pelo
afastamento de colaboradores em face das medidas sanitárias
restritivas adotadas pelos entes federativos.

 Apesar da crise econômica, alega que não está impedida
de apresentar a garantia contratual, não o fazendo ainda em face das
medidas de restrições (distanciamento social) adotadas pelas
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autoridades sanitárias.
Nesse ponto, não merecem prosperar os argumentos

(contraditórios) da contratada. Ao tempo que alega a impossibilidade
de cumprir os prazos contratuais (para cumprimento das obrigações
principais e acessórias) em face da crise econômica, registra que não
apresentou ainda a garantia contratual por causa das restrições de
distanciamento social.

Ora, no momento da abertura do certame licitatório e da
assinatura do contrato (esta, no mês de julho de 2020), a licitante
participou de livre e espontânea vontade do certame licitatório e
concordou com todas as regras editalícias (inclusive, prazos para
cumprimento das obrigações), e não apresentou quaisquer
impugnações ou requereu esclarecimentos ao instrumento
convocatório. Também já vivíamos naquela oportunidade o auge da
pandemia, inclusive a imprensa nacional já apresentava prognósticos
sobre a nossa economia.

Por outro lado, argumenta a empresa que não apresentou
a garantia contratual (qualquer que fosse a modalidade escolhida) em
face das restrições de distanciamento social e outras medidas
impostas pelo governo.

Mais uma vez não merece acolhimento o argumento
eleito pela contratada.

A assinatura do contrato ocorreu no dia 10 de julho de
2020. A empresa teria o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para
apresentar a garantia.

A unidade gestora, após 29 (vinte) e nove dias, notificou a
contratada para comprovar nos autos a garantia contratual.

Ora, durante todo o mês de julho e início do mês de
agosto os entes federativos concluíram, no âmbito de suas esferas
administrativas, a maior parte da flexibilização das atividades
privadas (sugerindo manter os cuidados necessários e preventivos
como o uso de máscaras e o distanciamento social, evitando, assim,
aglomerações).

Ademais, as atividades comerciais e bancárias poderiam
ser executadas, senão de forma pessoal, por diversos canais
eletrônicos, apps e até pela própria internet.

Registre-se: já se passaram mais de 2 (dois) meses da
assinatura do contrato e a empresa (em mora com suas obrigações
contratuais anexas), manteve-se inerte, demonstrando a absoluta
falta de interesse em resolver as obrigações que assumiu perante
este Tribunal – a manutenção preventiva e corretiva da frota de
veículos, com fornecimento de peças -, principalmente em um
ano eleitoral, conforme ele própria afirmou que conhece as
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necessidades deste Órgão, uma vez que já manteve contratos com
este Tribunal em outros períodos.

Por fim, desviando-se da conduta principal que lhe foi
imputada, a empresa alega que o prazo constante do item 6, da
Cláusula Oitava do contrato assinado entre as partes é inexequível,
temporariamente.

Estabelece o item 6, da Cláusula Oitava, do ajuste
contratual que a empresa (contratada) tem o prazo de até 2 (dois)
úteis para apresentação do orçamento dos serviços de manutenção
que deverão ser efetuados.

Pois bem. Não obstante a alegação de que o prazo de 2
(dois) dias úteis seria curto para apresentação das propostas de
orçamento, a contratada não apresentou até a presente data, ou seja,
há quase 30 (trinta) dias da apresentação da defesa, orçamentos para
execução dos serviços de manutenção nem procurou a Administração
para saber como estava a situação dos veículos do Tribunal, já que
estaria tão preocupada com a solução de continuidade da
manutenção da frota.

Por último, requereu a mitigação do prazo para
apresentação dos orçamentos (para execução dos serviços de
manutenção e fornecimento de peças), argumentando que o STF,
especificamente o Ministro Alexandre de Moraes, havia concedido
Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 6357
– para mitigar a aplicação de artigos da Lei de Responsabilidade
Fiscal em face da crise gerada pelo advento da pandemia da COVID-
19.

Conforme se infere das justificativas apresentadas pela
empresa, a contratada desconhece absolutamente suas obrigações e
para livrar-se das sanções administrativas contratuais traz aos autos
notícias publicadas pelos diversos veículos de comunicações sobre o
abrandamento das regras fiscais, que dizem respeito a políticas
orçamentárias, fiscais e monetárias, em termos macroeconômicos,
que Governos dos entes federativos deverão implementá-las para que
os gestores públicos atinjam metas superavitárias exigidas em face
dessas políticas adotadas.

Aqui, os entes federativos tiveram as regras fiscais
mitigadas para aumentar o gasto público; já, de acordo com a defesa
da contratada, a Administração deverá mitigar as cláusulas
contratuais (prazos e obrigações anexas) acordadas entre as partes
contratantes e não cumpridas, alegando a pandemia e as restrições
sanitárias, quando, tanto a pandemia e seus efeitos eram sabidos e
conhecidos quando a contratada participou (e aquiesceu com as
regras) do certame e, também, quando as restrições sanitárias foram
flexibilizadas a partir do mês de julho e a cada mês (seguinte)
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tiveram maior alcance, ou seja, depois da assinatura do contrato.
Postas estas considerações e, ainda, tendo em vista a

absoluta ausência de interesse da contratada em honrar os
compromissos assumidos, contratualmente, perante este Tribunal, a
partir do início da flexibilização das restrições sanitárias impostas
pelas autoridades dos entes federativos, a Secretaria de
Administração vem sugerir que seja aplicada à empresa DEL FINO
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. , inscrita no CNPJ sob o número
02.567.178/0001-44, as sanções administrativas de  multa de 25%
(vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato de
R$163.851,00 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e
cinquenta e um reais), e suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos das
letras “c” e “d”, do subitem 17.4 do Edital TRE/AL Nº 31/2020,
cujo aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União –
Seção 3, edição nº 101, de 28 de maio de 2020, c/c as letras “c” e
“d”, do Parágrafo Terceiro, da Cláusula Onze (Das Sanções
Administrativas), do Contrato TRE/AL Nº 13/2020, cujo extrato
foi publicado no Diário Oficial da União – Seção 3, edição nº 146, de
31 de julho de 2020, e c/c o art. 87, incisos II e III, da Lei Nº
8.666/93, aplicada subsidiariamente à modalidade pregão, forma
eletrônica, por força do art. 9º, da Lei nº 10.520/2002, c o m a
consequente rescisão contratual, com fundamento no art. 78, I, IV e
VII, c/c o art. art. 79, I, todos da Lei Nº 8.666/93, em face de
inexecução total do Contrato TRE/AL Nº 13/2020, celebrado com
este Tribunal.

Uma vez aquiescendo com a sugestão, encaminhar os
autos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente para a
competente Decisão, ouvida a Assessoria Jurídica daquela unidade
superior, se entender conveniente.

À consideração de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2020, às 19:26, 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
0780217 e o código CRC B58B1F0B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 12 de outubro de 2020.
Tendo em conta o que recomendado na Informação

7697 (0780217), da Secretaria de Administração, tornem-se os
autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador-
Presidente, para a competente Decisão, com a sugestão de
que, previamente, seja ouvida a Assessoria Jurídica dessa
Presidência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/10/2020, 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
0783943 e o código CRC 904741E9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.

 

Cuida-se de incidentes observados durante a execução do
Contrato nº 13/2020, cujo objeto é a prestação dos serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva da frota deste
Tribunal.

Conforme salienta a Secretaria de Administração
(0780217), uma vez formalizada a avença e provocada a contratada
nos moldes das previsões contratuais, houve, em réplica, a arguição
de impossibilidade de cumprimento das obrigações pactuais posto
que, uma vez observada a pandemia decorrente do vírus COVID-19,
restariam configurados os impeditivos contratuais do fato
imprevisível e do fato do príncipe.

O Senhor Secretário de Administração, com isso, ao
salientar que os fatos expressam o pleno desinteresse da contratada
em honrar com as obrigações contratuais assumidas, propõe a
aplicação das sanções de multa de 25% (vinte e cinco inteiros por
cento) sobre o valor do contrato, de R$ R$ 163.851,00 (cento e
sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais), bem como de
suspensão de temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos,
conforme as previsões do instrumento contratual.

Uma vez conclusos os autos (0783943), acato o que
sugeriu o Senhor Diretor-Geral e endereço o feito à Assessoria
Jurídica desta Presidência para análise e manifestação.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
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Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 13/10/2020, às 18:50, 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
0784195 e o código CRC 7CE0CD16.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
Peço vênia ao Gabinete da Presidência para, em

atenção a pedido formulado pela COFIN, nos autos do
PA 0009240-11.2020.6.02.8000, doc. 0788884, e reportando-
me ao Despacho GSAD 0788150 proferido naqueles autos,
reabrir o feito neste Gabinete e encaminhar os autos à
COFIN, para anulação das notas de empenho 2020NE000539
(doc. 0733634) e 2020NE000540 (doc. 0733635), nos
respectivos valores de R$ 26.647,50 e R$ 51.181,73.

Esclareço que a presente medida não prejudica a
análise de aplicação de penalidade em curso.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/10/2020, às 18:50, 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
0789348 e o código CRC D7A316C5.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
À SGO,
Para ciência do despacho GSAD (0789348) e

acompanhamento para providências em momento oportuno.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/10/2020, às 18:56, 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
0789368 e o código CRC 9E0C08CB.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/10/2020, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/10/2020, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 20/10/2020, às 22:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789512 e o código CRC 86F4F23E.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/10/2020, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/10/2020, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 20/10/2020, às 22:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789514 e o código CRC 2CB560F2.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 539 e NE 540

Observação:

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 20/10/2020, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789519 e o código CRC F7F13E27.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2020.
À SAD,
Para assinatura dos empenhos 2020NE000780

(0789512) e 2020NE000781 (0789514).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/10/2020, às 14:39, 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
0789872 e o código CRC 91717B08.
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DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2020.
Ao Gabinete da Presidência
 
Senhora Assessora Especial,
 
Reporto-me ao Despacho GSAD 0789348, para

devolver os autos a esse Gabinete, pedindo vênia para
solicitar que seja colhida da Presidência a assinatura nas
notas de empenho docs. 0789512 e 0789514, sem prejuízo da
análise em curso a cargo da Assessoria Jurídica dessa
Presidência (doc. 0784195).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/10/2020, às 15:41, 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
0789953 e o código CRC DF8AD550.
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DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2020.
Acato o pleito do Sr. Secretário de Administração deste

Tribunal 0789953, e determino o retorno dos autos para aquela
Secretaria para  inserções em bloco de assinatura dos empenhos
suscitados nos expedientes 0789512 e 0789514.

Ressalte-se que está em curso a análise de aplicação de
penalidade à empresa objeto do Contrato nº 13/2020, que versa
sobre a prestação dos serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva da frota deste Tribunal. 

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 20/10/2020, às 22:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790040 e o código CRC 6E912C24.
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2020.
Tomo ciência do Despacho GPRES 0790040 e

concluo os autos neste Gabinete.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2020, às 13:22, 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
0790722 e o código CRC E0E3C200.
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PROCESSO : 0010231-21.2019.6.02.8000

INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E
VEÍCULOS

ASSUNTO :

Pregão Eletrônico nº 31/2020. Contrato nº
13/2020. Del fino centro automotivo LTDA.
Prestação de serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores.
Descumprimento contratual. Sugestão de
aplicação de penalidades administrativas
cumuladas com a rescisão contratual. Parecer.

 

Parecer nº 2049 / 2020 - TRE-AL/PRE/AJPRES

 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de sugestão do Secretário de Administração

(0780217) de aplicação de penalidades administrativas à Del fino
centro automotivo LTDA., contratada deste Regional por meio do
Contrato nº 13/2020 (0736504), relacionado ao Pregão Eletrônico nº
31/2020, que tem como objeto a prestação de serviços continuados
de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por
demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios
originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, na frota deste Regional.

 
Conforme relatado, após a assinatura do ajuste e

designação pelo Presidente de gestor contratual e respectivos fiscais
(0741682), foi solicitado pelo Senhor fiscal a manutenção (revisão
geral) dos veículos por ele relacionados (0746017 e 0746205).

 
O gestor contratual solicitou a comprovação de garantia
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do contrato e informações sobre o aplicativo utilizado para a
elaboração do orçamento dos serviços e peças a serem enviados ao
contratante (0749134 e 0749769).

 
Em resposta, a contratada informou que se encontrava

impossibilitada de cumprir, temporariamente, os prazos exigidos no
edital. Acrescentou que, devido à crise econômica ocasionada pela
pandemia de COVID-19, foi obrigada a reduzir de forma significativa
seu quadro de funcionários. Sugeriu, pelo mesmo motivo, a rescisão
do contrato firmado (0751199). 

 
A administração notificou a empresa (0754381) para que

apresentasse, no prazo de 10 (dez) dias, a garantia contratual e
justificativas atinentes ao descumprimento contratual, sob pena de
aplicação da penalidade administrativa correspondente.

 
Em sua resposta (0760577), a empresa alega como

preliminares:
 
i) depois de ratificar as informações anteriores, esclarece

que não teria requerido a rescisão contratual, tão somente sugerido a
mesma, para que as manutenções dos veículos não sofressem solução
de continuidade;

ii) informou que não há impedimentos para a efetivação
da garantia contratual, muito embora ainda não o tenha realizado em
razão da pandemia de COVID-19;

iii) menciona a decretação de "calamidade pública" pelo
Congresso Nacional, das medidas emergenciais adotadas pelo
governo federal e das medidas sanitárias tomadas pelas autoridades
públicas.

 
No mérito, alega que a cláusula 8, item 6, do Contrato nº

13/2020, é temporariamente inexequível, porque, segundo a
interessada, decorreria de fato imprevisível aliado a fato do príncipe,
não tendo a empresa contratada dado causa a essa inexequibilidade,
o que autoriza, segundo conclui, a aplicação do art. 65, II, "d", da Lei
nº 8.666/93.

 
Aduz que "mesmo que não tivesse previsão legislativa

para modificação do contrato, tem-se que o atual momento, ainda,
assim permitiria a supressão da obrigação inexequível”.
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Ao final, conclui afirmando que a situação emergencial

por que passamos atualmente e a necessidade de prestação de
serviços referentes à contratação citada fariam com que as regras do
direito administrativo que versam sobre o tema sejam mitigadas, em
especial, a norma correspondente à cláusula 8, item 6, do Contrato
nº 13/2020, de modo que não seria possível a aplicação de penalidade
à empresa, mormente por inexistir prejuízo ao erário.

 
A administração redarguiu as alegações, explicando, em

síntese, que a empresa foi omissa quanto à apresentação dos
documentos exigidos; ademais, a situação econômica informada não
pode ser alegada como motivo para a inexecução, pelo fato de que o
contrato foi assinado no momento em que a crise pandêmica
encontrava-se no auge, havendo prognósticos econômicos disponíveis
em todos os veículos midiáticos. Ainda assim, a empresa concordou
com todas as regras editalícias, não tendo impugnado nenhuma das
condições do ajuste.

 
Ressalta o Secretário que a empresa está inerte há mais

de 2 (dois) meses da contratação, o que se mostra extremamente
grave, tendo em vista que a frota de veículos desta Corte está sem a
manutenção preventiva necessária em meio a um período de Eleições
municipais.

 
Nesse sentido, se o prazo de 2 (dois) dias úteis para a

entrega dos orçamentos de serviços é inexequível, como afirma a
empresa, é de se ressaltar que, após mais de 30 (trinta) dias de suas
alegações, ainda não foi recebido por este Tribunal as propostas de
orçamento solicitadas.

 
Também registra que a empresa parece desconhecer

suas obrigações contratuais, e tenta se esquivar de penalidades
administrativas com notícias relacionadas a medidas de
abrandamento de regras fiscais, absolutamente desconectadas do
objeto deste feito.

 
Ao final, encerra sua manifestação com a seguinte

sugestão:
 

Postas estas considerações e, ainda, tendo em vista
a absoluta ausência de interesse da contratada em
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honrar os compromissos assumidos,
contratualmente, perante este Tribunal, a partir do
início da flexibilização das restrições sanitárias
impostas pelas autoridades dos entes federativos, a
Secretaria de Administração vem sugerir que seja
aplicada à empresa DEL FINO CENTRO
AUTOMOTIVO LTDA., inscrita no CNPJ sob o
número 02.567.178/0001-44, as sanções
administrativas de  multa de 25% (vinte e cinco
por cento) sobre o valor do contrato de
R$163.851,00 (cento e sessenta e três mil,
oitocentos e cinquenta e um reais), e suspensão
temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos das letras
“c” e “d”, do subitem 17.4 do Edital TRE/AL
Nº 31/2020, cujo aviso de licitação foi publicado no
Diário Oficial da União – Seção 3, edição nº 101, de 28
de maio de 2020, c/c as letras “c” e “d”, do
Parágrafo Terceiro, da Cláusula Onze (Das
Sanções Administrativas), do Contrato TRE/AL
Nº 13/2020, cujo extrato foi publicado no Diário
Oficial da União – Seção 3, edição nº 146, de 31 de
julho de 2020, e c/c o art. 87, incisos II e III, da Lei Nº
8.666/93, aplicada subsidiariamente à modalidade
pregão, forma eletrônica, por força do art. 9º, da Lei
nº 10.520/2002, com a consequente rescisão
contratual, com fundamento no art. 78, I, IV e VII, c/c
o art. art. 79, I, todos da Lei Nº 8.666/93, em face de
inexecução total do Contrato TRE/AL Nº 13/2020,
celebrado com este Tribunal.
 

A Diretoria-Geral fez a conclusão do feito a Vossa
Excelência (0783943).

 
Vieram os autos a esta unidade consultiva para

pronunciamento.
 
Era o que havia de essencial a ser relatado.
 
Os argumentos apresentados pela empresa contratada

em sua resposta à notificação (0760577) não procedem.
 
Nesse diapasão, a alegação geral de que a situação de

pandemia teria impossibilitado o cumprimento das condições
contratuais não pode servir de arrimo para a isenção de
responsabilidades da contratada por sua omissão.
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Nesse sentido, cumpre lembrar que, paradoxalmente,

apesar de afirmar que não haveria impedimento para a efetivação da
garantia contratual, a contratada alega em seguida que ainda não o
fez em razão das restrições impostas pelo combate à COVID-19.

 
É mister lembrar que não há nenhuma relação existente

entre as medidas de prevenção pandêmica e a omissão da empresa
quanto à entrega de comprovação da garantia contratual. Nem
mesmo seria possível alegar problemas de natureza econômica, visto
que, como bem apontado pelo Secretário de Administração, no
momento de firmar a contratação o Brasil já vivenciava o auge da
pandemia, com todas as consequências socioeconômicas dela
decorrentes.

 
Contudo, em nenhum momento a interessada se

contrapôs às cláusulas editalícias, deixando de impugná-las ou de
alegar a inviabilidade de sua execução.

 
A negligência da empresa foi devidamente

demonstrada, ao se verificar que, mesmo após decorridos mais de 30
(trinta) dias do oferecimento da resposta à notificação, ainda não
foram entregues as propostas de orçamento solicitadas pelo Tribunal.

 
Com efeito, em face dos descumprimentos contratuais

registrados, chega-se à conclusão de que devem ser aplicadas as
penalidades administrativas cabíveis - considerando, ainda, que o
esse ato administrativo é vinculado, não sendo possível à
administração deixar de aplicar a reprimenda em face da constatação
de irregularidades de parte do contratante.

 
Devem, por esse motivo, ser acatadas as sugestões

lançadas nestes autos pelo Secretário de Administração, as quais
incluem a imposição de reprimenda administrativa e a rescisão do
ajuste.

 
Pelo exposto, esta unidade consultiva sugere a Vossa

Excelência, salvo melhor juízo, que seja aplicada à empresa Del fino
centro automotivo LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.567.178/0001-
44, as seguintes penalidades administrativas: i) multa de 25%
(vinte e cinco por cento) sobre o valor contratado de R$
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163.581,00 (cento e sessenta e três mil quinhentos e oitenta e um
reais); ii) suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração pública, pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos das letras “c” e “d”,
do subitem 17.4 do Edital TRE/AL Nº 31/2020, cujo aviso de
licitação foi publicado no Diário Oficial da União – Seção 3, edição nº
101, de 28 de maio de 2020, c/c as letras “c” e “d”, do Parágrafo
Terceiro, da Cláusula Onze (Das Sanções Administrativas), do
Contrato TRE/AL Nº 13/2020, cujo extrato foi publicado no Diário
Oficial da União – Seção 3, edição nº 146, de 31 de julho de 2020, e
c/c o art. 87, incisos II e III, da Lei Nº 8.666/93, aplicada
subsidiariamente à modalidade pregão, forma eletrônica, por força do
art. 9º, da Lei nº 10.520/2002; iii) com a consequente rescisão
contratual, com fundamento no art. 78, I, IV e VII, c/c o art. art. 79,
I, todos da Lei Nº 8.666/93, em face de inexecução total do Contrato
TRE/AL Nº 13/2020, celebrado com este Tribunal.

 
É o parecer. À apreciação superior de Vossa Excelência.
 
Respeitosamente,
 
Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira
Analista Judiciário - Assessor Jurídico da Presidência
 

Documento assinado eletronicamente por DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA,
Assessor Jurídico, em 28/10/2020, às 16:27, 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
0794517 e o código CRC C1A36385.
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PROCESSO : 0010231-21.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : Contrato nº 12/2020. Manutenção veicular. Descumprimento contratual. Aplicação de penalidade.

 

Decisão nº 2613 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 

Recebo os presentes autos que, dizendo respeito ao
contrato de prestação de serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com
fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos
ou similares que atendam às recomendações dos fabricantes, na frota
deste Regional, aponta situação de omissão contratual plena por
parte da contratada.

Em breve síntese, a ação conjunta da gestão contratual e
da Secretaria de Administração demonstram, nos registros
instrutórios, que foram envidados os esforços regulados pelo
instrumento pactual para a execução dos serviços, iniciativas que
malograram.

Para efeitos de registro, consta dos autos, após
provocações da gestão contratual para a revisão da frota (0746017 e
0746205), bem como solicitações acerca da ferramenta a ser
utilizada para a elaboração dos orçamentos (0749134 e 0749769),
réplica na qual a contratada aventa limitação operacional por
motivos de ordem econômica, realidade que, decorrendo da situação
de pandemia declarada, impacta diretamente a sua capacidade
operacional. Por consequência, suscitou a rescisão do contrato
(0751199).

Diante dos fatos, e após notificação (0754381)
direcionada à empresa para a apresentação da garantia contratual e
das justificativas pelo descumprimento contratual, a empresa, em
novo aparte (0760577), infirmou a pretensão de rescisão do contrato
e, para os efeitos de sua configurada inércia, arguiu a situação de
calamidade pública decretada pelo Congresso Nacional. Indo além,
aduziu a inexequibilidade de cláusula pactual em razão da conjunção
dos aspectos da imprevisibilidade e do fato do príncipe.

Tais alegações foram prontamente rebatidas pela
Secretaria de Administração, que apontou incidir a empresa em
induvidosa situação de transgressão contratual pelo prazo já de 2
(dois) meses para, por fim, por remanescer a empresa sem sequer
direcionar os orçamentos solicitados, sugerir a aplicação de
penalidade fundamentada nas cláusulas contratuais.

A seguir, devidamente provocada, a Assessoria Jurídica
desta Presidência, em parecer (0794517), ratificou a viabilidade legal
da imputação da penalidade.

 
 
É o breve relatório.
 
 
A dissenso observado nos autos deve seguir, para que

prevaleçam os termos da legislação de regência, as ponderações que
foram devidamente detalhadas pela Assessoria Jurídica desta
Presidência.

Em que pese a situação de predominância inequívoca da
realidade sanitária que impôs o distanciamento social, as medidas
que são decorrentes desse fato não possuíram o condão de
embaraçar a execução dos contratos, tal como tenta induzir a
contratada.

Em verdade, a própria celebração do contrato, segundo
os registros que constam dos autos, foi observada durante o período
mais intenso das restrições sociais, avença a que a contratada
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concorreu e vinculou-se pela manifestação espontânea de seus
representantes institucionais.

Como bem referido, a empresa não efetivou a garantia
contratual, mesmo não indicando impedimentos para tanto. Muito
menos há, nos autos, alegações concretas pautadas pelas regras da
avença que rege a prestação dos serviços, atuando.

Em verdade, o caso é de descumprimento objetivo de
contrato, já que sequer a contratada apresentou os orçamentos
solicitados. Adite-se, por relevante, que a empresa não apresenta
documento que comprove situação efetiva de entraves operacionais,
a exemplo de eventual pedido de recuperação judicial.

É impositivo constatar, portanto, que o contexto fático é
apto e suficiente para motivar a incidência das sanções contratuais,
tal como sugerido pela Secretaria de Administração.

Tudo posto, acato o sugerido pela Secretaria de
Administração para, com isso, irrogar à contratada, empresa Del
Fino Centro Automotivo LTDA, CNPJ nº 02.567.178/0001-44, as
penalidades de multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
valor contratado de R$ 163.581,00 (cento e sessenta e três mil
quinhentos e oitenta e um reais), e suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração pública, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos
das letras “c” e “d”, do subitem 17.4 do Edital TRE/AL
Nº 31/2020, cujo aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da
União – Seção 3, edição nº 101, de 28 de maio de 2020, c/c as
letras “c” e “d”, do Parágrafo Terceiro, da Cláusula Onze
(Das Sanções Administrativas), do Contrato TRE/AL
Nº 13/2020, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União –
Seção 3, edição nº 146, de 31 de julho de 2020, e c/c o art. 87,
incisos II e III, da Lei Nº 8.666/93, aplicada subsidiariamente à
modalidade pregão, forma eletrônica, por força do art. 9º, da Lei nº
10.520/2002.

Por fim, determino que haja a necessária rescisão
contratual, medida que se adota com fundamento no art. 78, I, IV e
VII, c/c o art. art. 79, I, todos da Lei Nº 8.666/93, em face de
inexecução total do contrato nº 13/2020.

Sigam os autos à Secretaria de Administração para os
necessários registros, para a ciência à contratada e adoção das
demais providências decorrentes.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 29/10/2020, às 16:00, 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
0796847 e o código CRC F467FA46.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00068/2020

Às 16:26 horas do dia 29 de outubro de 2020, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00068/2020,
referente ao Processo nº 0010887-75.2019, a autoridade competente, Sr(a) JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, ADJUDICA
aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 1
Descrição: Transporte Rodoviário - Cargas / Encomendas
Descrição Complementar:  Contratação de empresa para transporte de urnas eletrônicas, envelopes para apuração,
cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.248.726,5400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 728.000,0000 .

Visualizar Recurso do Item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Redução de Prazo
de Registro de

Recurso

21/10/2020
17:10:22

Redução de Prazo de Registro de Recurso. Realizada a redução do prazo limite para
registro de Recurso com a seguinte justificativa: Adiantamento de prazo
contrarrazões de recurso, de acordo com a aquiescência do recorrido

Adjudicado
29/10/2020
16:26:04

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS
LTDA, CNPJ/CPF: 07.605.506/0001-73, Melhor lance: R$ 728.000,0000, Motivo:
Decisão nº 2613 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP - PA

Fim do documento

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/TermoJulg.asp?prgCod=876323&...

1 of 1 29/10/2020 16:29
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00068/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Item Descrição Unidade de
Fornecimento

Quantidade Critério de Valor
(*)

Valor Unitário Valor Global

1 Transporte  Rodoviário
-  Cargas  /
Encomendas

Unidade 1 R$ 1.248.726,5400 R$
728.000,0000

R$ 728.000,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta de preços para a serviço  de transporte de urnas eletrônicas, envelopes para
apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de envelopes, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de
Eleições desta Corte, destinados à realização  das Eleições Municipais 2020, observando  as condições e especificações do  Edital do
Pregão Eletrônico 68/2020 e seus anexos.

Total do Fornecedor: R$
728.000,0000

Valor Global da Ata:
R$

728.000,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar

Firefox http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/FornecedorResultadoDecreto.asp?...

1 of 1 29/10/2020 16:30
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
Retornem os autos ao Sr. Pregoeiro, para juntada

da lista de verificação e posterior remessa dos autos à
ACAGE, para análise de conformidade do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/10/2020, às 16:49, 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
0797156 e o código CRC 3087C8B7.

0010231-21.2019.6.02.8000 0797156v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
Registro que, por equívoco, foram juntados a estes

autos os documentos 0797144 e 0797151, e proferido o
Despacho GSAD 0797156, os quais peço que sejam
desconsiderados para efeito de tramitação do presente feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/10/2020, às 20:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797488 e o código CRC A3B7BAE7.

0010231-21.2019.6.02.8000 0797488v1

Despacho GSAD 0797488         SEI 0010231-21.2019.6.02.8000 / pg. 941



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

 

Ofício nº 3520 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 30 de outubro de 2020.

Ao Senhor
GEORGE DELFINO DO NASCIMENTO
Representante da empresa Del Fino Centro Automotivo Ltda.
Avenida Fernandes Lima, 3.700 - Farol
Maceió - AL
 
Assunto: Procedimento SEI 0010231-21.2019.6.02.8000. Notificação.
Decisão.
 

Senhor Representante,
 
Notifico Vossa Senhoria da Decisão da Presidência deste

Tribunal, cuja cópia segue anexa, que, em síntese, aplicou a essa
empresa a penalidade de suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a administração pública,
pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da decisão administrativa que
não caiba mais recurso (no âmbito da Administração), cumulada com
multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato, que
foi de R$ 163.581,00 (cento e sessenta e três mil quinhentos e
oitenta e um reais), além da rescisão contratual.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/10/2020, às 19:00, 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
0798267 e o código CRC 6356906A.

0010231-21.2019.6.02.8000 0798267v2
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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 outubro de 2020.
À SAPEV, para expedir o Ofício nº 3520

(doc. 0798267), que deverá ser acompanhado da Decisão
2613, da Presidência (doc. 0796847).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/10/2020, às 20:28, 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
0798365 e o código CRC 7895B250.

0010231-21.2019.6.02.8000 0798365v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que o Ofício 3520-2020 - GSAD foi encaminhado
à EBCT para expedição em 03-11-2020 (JU197349341BR).

Documento assinado eletronicamente por AROLDO LUIZ ANDRADE NOVAIS, Analista
Judiciário, em 03/11/2020, às 19:41, 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
0800294 e o código CRC 59B88CC0.

0010231-21.2019.6.02.8000 0800294v2
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19/11/2020 https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/newprint.cfm 1/2

JU197349341BR
O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram

recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Objeto entregue ao destinatário
05/11/2020 16:44 MACEIO / AL

05/11/2020 
16:44 
MACEIO / AL

Objeto entregue ao destinatário 

05/11/2020 
11:59 
MACEIO / AL

Objeto saiu para entrega ao destinatário 

03/11/2020 
09:22 
MACEIO / AL

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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2020.
À SAPEV.
Senhor Chefe,
Encaminho-lhe os presentes autos a essa unidade

administrativa para proceder a juntada do Aviso de
Recebimento - AR relativo ao envio do Ofício 3520/2020/GSAD
à destinatária (0798267), bemo como certificar se a empresa
deu entrada em algum documento após o recebimento da
comunicação, tratando do assunto destacado na Decisão
2613/2020 (0796847).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/11/2020, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0813091 e o código CRC 1FBC67E8.

0010231-21.2019.6.02.8000 0813091v1
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De: Fale Conosco - Correios <Fcorreios@correios.com.br>
Para: "Aroldo Luiz Andrade de Novais" <aroldonovais@tre-al.jus.br>
Data: 09/12/2020 06:29 PM
Assunto: [sapev] Fale Conosco dos Correios - Confirmação do recebimento da manifes=tação - Protocolo 133802805

Resultado
Sua manifestação foi registrada

Caro(a)

Agradecemos seu contato. Ele contribui para que continuemos aprimorando nossos serviços. Em breve, responderemos sua solicitação.

Por favor, anote o número do seu protocolo: 133802805

Data do registro da manifestação: 09/12/2020 18:29:31 
 

O prazo para resposta às manifestações é de até 5 (cinco) dias úteis. Caso haja necessidade de análise mais detalhada do caso, o prazo
para resposta poderá ser dilatado.

Atenciosamente, Central de Atendimento dos Correios

Esta é uma mensagem automática, favor não respondê-la. Para mais informações e acompanhamento de sua manifestação, contate um dos
seguintes canais: 

 
Internet: www.correios.com.br 

 Fale Conosco: Clique aqui 
 Central de Atendimento aos Clientes dos Correios

 * 3003-0100 - Destinado a capitais, regiões metropolitanas e cidades sedes de DDD.
 * 0800 725 0100 - Demais localidades brasileiras.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Os Correios garantem o sigilo dos seus dados. Conheça nossa política de Privacidade http://www.correios.com.br/fale-com-os-correios/politica-de-privacidade-e-notas-legais. 
 Esta mensagem e arquivos podem conter informações confidenciais e ou legalmente protegidas. Caso tenha recebido por engano, favor eliminá-la do seu sistema, não divulgando ou utilizando a

totalidade ou parte desta mensagem ou dos documentos a ela anexados.
 

AVISO LEGAL

“Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem,
desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem
por engano, peço que me retorne este e-mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a
mensagem que contiver opiniões particulares e vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação por parte da ECT.”

"This message is intended only for the person to whom it is addressed and may contain confidential and/or legally privileged. If you are not a recipient of this message, it is now notified of refraining to
disclose; copy; distribute; examine; or in any way use the information contained in this message because it is illegal. If you have received this message in error, please I ask to return this email, promoting as
soon as possible the elimination of its content in database, records or system control. It is devoid of effective and valid message that contains the private opinions and dividend bonds, issued by those not
holding powers of attorney by the ECT."
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