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

 

Memorando nº 691 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 07 de agosto de 2020.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Proposta - Aquisição - Veículo de Representação

 

Senhor Secretário de Administração,
 
Apresenta-se proposta de aquisição de veículo de representação,

conforme descrito no Termo de Referência a seguir, submetido ao vosso crivo.
Visando à eficiência processual, apresenta-se lista

exemplificativa de veículos que atendem aos requisitos descritos em uma ou
mais versões:

a) Marca Toyota, Modelo Corolla;
b) Marca Honda, Modelo Civic;
c) Marca Kia, Modelo Cerato;
d) Marca Volkswagen, Modelo Jetta;
e) Marca Ford, Modelo Fusion.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 07/08/2020, às 12:25, 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
0742338 e o código CRC 594B947C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1 – Objeto

Aquisição de 01 (um) veículo
automotor tipo sedã para funcionar
como veículo de representação, com
dação de 01 (um) veículo usado como
parte de pagamento para este Tribunal,
conforme especificações descritas neste
Termo de Referência.

2 – Justificativa

A aquisição visa atender à demanda
de deslocamento da Presidência e
Vice-Presidência deste Tribunal,
considerando, inclusive, que o veículo que
se pretende adquirir possui maiores itens
de segurança e confiabilidade mecânica.

Ressalte-se ainda que o automotor
ofertado em dação, como parte de
pagamento, possui tecnologia
desatualizada, impactando o consumo de
combustível e a manutenção. Assim, tem-
se uma relação custo x benefício favorável
à nova aquisição.

3.1 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,
DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR PRETA,
ANO/MOD 2020/2021.

 

CARACTERÍSTICAS:

 

1 – COR PRETA;

2 – MOTORIZAÇÃO 2.0L, NO MÍNIMO;

3 – FUNCIONAMENTO A ÁLCOOL E
GASOLINA, NO MÍNIMO;
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3 – Quantidade
e Especificações

4 – CÂMBIO AUTOMATICO;

5 – ALTURA MÍNIMA 1.400mm

6 – COMPRIMENTO MÍNIMO 4.600mm

7 – ENTRE-EIXOS MÍNIMO 2.600mm

 

DEVERA SER EQUIPADO COM, NO
MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS
ORIGINAIS DE FÁBRICA;

 

8 – AR-CONDICIONADO DE FABRICA;

9 – DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA;

10 – PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E
TRASEIRO PINTADOS NA MESMA COR DO
VEÍCULO;

11 – FARÓIS DE NEBLINA;

12 – TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS;

13 – COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL EM
ALTURA E PROFUNDIDADE;

14 – TAPETES DE BORRACHA;

15 – CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)
PASSAGEIROS, NO MÍNIMO;

16 – VEÍCULO COM 4 (QUATRO) PORTAS,
COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO;

17 – AIRBAGS FRONTAL PARA MOTORISTA
E PASSAGEIROS;

18 – PROTETOR DE CÁRTER; 

19 – BANCOS DE COURO NA COR PRETA;

20 – TODOS OS DEMAIS ITENS EXIGIDOS
PELO CONTRAN;

 

ACESSÓRIOS MÍNIMOS ORIGINAIS DE
FÁBRICA:
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21 – SOM AUTOMOTIVO
AM/FM/BLUETOOTH/MP3;

22 – ANTENA EXTERNA PARA AM/FM;

 

DEMAIS OBRIGAÇÕES:

 

23 – INSTALAR PELÍCULA NOS VIDROS
DIANTEIRO, LATERAIS E TRASEIRO, NO
NÍVEL MÁXIMO, DENTRO DOS PADRÕES
PERMITIDOS PELOS ÓRGÃOS
FISCALIZADORES.

24 – CONTER O VEÍCULO TODOS OS
DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA
LEGALMENTE EXIGIDOS PARA
CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS
EXIGIDOS PELA LEI Nº 9503/1997;

25 – VEÍCULO JÁ LICENCIADO JUNTO AO
DETRAN/AL, ISENTO DE IPVA;

26 – POSSUIR CONCESSIONÁRIA DA
MARCA NUM RAIO DE 150KM DE MACEIÓ.

4 – Valor
estimado da

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

5 – Prazo de
entrega

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

6.1- O pagamento será efetuado após a
entrega do veículo na seguinte forma:

6.1.1- uma parte mediante dação em
pagamento correspondente ao veículo
descrito abaixo e consequente
transferência de sua propriedade:

 

1 . MARCA/MODELO:
MITSUBISHI/LANCER 2.0 CVT;

2. COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

3. FABRICAÇÃO ANO/MODELO:
2015/2016
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6 - Pagamento

4. COR: PRETA;

5. PLACA: QLD 3531.

6. RENAVAM: 01078298065

 

6.1.2- o pagamento do valor residual, será
efetuado mediante depósito bancário na
conta-corrente da contratada, no prazo de
até 10 (dez) dias úteis, a contar da
apresentação da nota fiscal/fatura
referente ao fornecimento do bem,
devidamente atestada pela Comissão de
Recebimento e mediante a apresentação da
seguinte documentação em vigor:

a)– Certidão Negativa de Débito para com a
Previdência Social – CND;

b) – Certidão de Regularidade do FGTS –
CRF, expedida pela CEF;

c) – Certidão Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa
da União, emitida pela Receita Federal.

6.2- Poderão ser descontados dos
pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;

6.3- A apresentação da nota fiscal com
incorreções ou desacompanhada da
documentação requerida acima implicará
na sua devolução à CONTRATADA para
regularização, devendo o prazo de
pagamento ser contado a partir da data de
sua reapresentação;

6.4- O CNPJ da empresa habilitada deverá
ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

6.5- O preço pactuado no contrato
decorrente do Processo Licitatório será
fixo e irreajustável;

6.6- Em nenhuma hipótese haverá
antecipação de pagamento;

6.7- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os
pagamentos efetuados, os tributos e
contribuições de que trata a Instrução
Normativa SRF nº 480, de
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15/12/2004,modificada pela de nº 539, de
25/04/2005, e pela 706/2007;

6.8- Não haverá a retenção acima caso a
Contratada seja optante pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pela
Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar nº
123/2006, mediante comprovação da
opção ou se encontre em uma das
situações elencadas no art. 3º da IN SRF nº
480/2004 e suas alterações posteriores.

7 – Garantia e
Assistência
Técnica do

veículo
automotor

7.1- O veículo deverá ter garantia de
fábrica (assistência técnica), mínima de 03
(três) anos, contada a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;

7.2- A Contratada deverá fornecer Termo
de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para
solução de eventuais problemas na
utilização dos equipamentos e acessórios;

7.3- O serviço de assistência técnica
deverá ser prestado mediante manutenção
corretiva, de acordo com os manuais e
normas técnicas específicas dos
fabricantes, durante o prazo de garantia,
com a finalidade de manter o veículo em
perfeitas condições de uso;

7.4- Entende-se por manutenção corretiva,
para os fins a que se destina este Termo de
Referência, aquela destinada a remover o
defeito de fabricação apresentado pelo
veículo, compreendendo substituições de
peças, ajustes, reparos e correções
necessárias.

8 – Recursos
Orçamentários

As despesas decorrentes da execução do
contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários aprovados para o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas para o
exercício de 2020.

9.1- O objeto do presente Termo de
Referência deverá ser entregue no Edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situado na Rua Aristeu de
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9 – Do local e do
recebimento do

Veículo

Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, no
horário de expediente das 13:30 h as 19:30
h deste regional, à Comissão de
Recebimento;

9.2- O recebimento do bem, objeto do
Edital de Licitação e deste Termo de
Referência dar-se-á em conformidade com
os artigos 73 e 76 da Lei nº 8666/93,
modificada pela Lei nº 8883/94:

9.2.1– Provisoriamente, após efetuada a
entrega e a realização de vistoria, mediante
a emissão do Termo de Recebimento
Provisório;

9.2.2 – A vistoria consistirá em verificará a
adequação do objeto contratado com as
especificações constantes no Edital de
Licitação e neste Termo de Referência;

9.2.3 – Definitivamente, em até 10(dez) dias
úteis a contar do Recebimento provisório,
após a verificação de qualidade, quantidade
e especificações do veículo e consequente
aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo;

9.3 – O recebimento definitivo não exime o
fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as
disposições deste instrumento e as normas
de proteção ao consumidor;

9.4 – Após o Recebimento Definitivo o bem
deverá ser encaminhado à Coordenadoria
de Material e Patrimônio para o respectivo
tombamento.

10 – Unidade
Fiscalizadora

10.1 – Comissão de Recebimento, a ser
designada pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

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

11.1 – Verificar o produto objetivando
garantir sua qualidade e conformidade com
este Termo de Referência e Edital de
Licitação;
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11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

11.2 – Manter organizado e atualizado um
sistema de controle sobre o fornecimento
realizado, acompanhando toda a
regularização dos veículos adquiridos;

11.3 – Emitir o Termo de Recebimento
Provisório e Definitivo, conforme consta no
item: “Do local e do recebimento dos
veículos”;

11.4 – Atestar e encaminhar a nota fiscal à
Seção de Administração de Prédios e
Veículos – SAPEV;

11.5 – Encaminhar, após recebimento
definitivo, os veículos à Coordenadoria de
Material e Patrimônio para as devidas
providências.

12.1 – Fornecer o veículo novo, cotado em
estrita conformidade com as
especificações de sua proposta, à qual se
vincula, não sendo admitidas retificações,
cancelamentos, quer seja nos preços, quer
seja nas condições estabelecidas;

12.2 – Entregar o veículo objeto do Edital
de Licitação na sede deste Tribunal no
prazo estipulado e pelo preço constante
em sua proposta, devidamente emplacado;

12.3 – Prestar assistência técnica, com
fornecimento de peças, durante o período
de garantia, respeitando o prazo máximo
de 3 (três) dias, contados a partir da
comunicação do defeito apresentado, para
a conclusão dos reparos, por intermédio da
rede autorizada ou credenciada do
fabricante, de acordo com as normas
específicas, sem qualquer ônus adicional
para este Tribunal;

12.4 – Arcar com todas as despesas,
diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas,
inclusive aquelas com deslocamento dos
técnicos, socorro mecânico, reboque,
enquanto perdurar a vigência da garantia
oferecida pela Contratada, de acordo com
o manual de garantia do fabricante;

12.5 – Disponibilizar todas as peças de
reposição, originais ou genuínas,
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12 – Obrigações
da Contratada

necessárias à manutenção dos veículos;

12.6 – Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à fiscalização da entrega do
bem, inclusive durante a execução de
serviço(s) de manutenção em garantia;

12.7 – Manter, durante toda a vigência do
Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

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

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

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

12.11 – Manter um representante em
contato direto e constante com o
Contratante, durante a execução do
contrato, bem como indicar o responsável
para acionamento referente aos Termos de
Garantia.

13 – Obrigações
do Contratante

13.1 - Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução para o
fornecimento do objeto do contrato;

13.2 - Atestar a execução do objeto do
contrato por meio do Gestor do contrato,
conforme previsão contratual;
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13.3 - Efetuar o pagamento à contratada
de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidas no Edital de Licitação e
neste Termo de Referência.

14 –
Sustentabilidade

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

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

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

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

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

14.6 - A CONTRATADA deverá atender às
disposições da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de
2010, as quais devem ser aplicadas no
momento da execução dos serviços, para
que seja assegurada a viabilidade técnica e
o adequado tratamento do impacto
ambiental.
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Maceió/AL, 07 de agosto de 2020.

 

Henrique Cirqueira Freire

Assistente III - SAPEV

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 07/08/2020, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 07/08/2020, às 12:25, 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
0742339 e o código CRC 4841F53A.

0007133-91.2020.6.02.8000 0742339v11
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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 agosto de 2020.
À SAPEV
 
Senhor Chefe,
 
Antecipando possível questionamento da Assessoria

Jurídica, conforme consta do item 6 do Parecer nº 1835
(doc. 0462422 do PA 0009957-91.2018.6.02.8000), abaixo
transcrito, solicito aperfeiçoar a instrução, mediante as
informações relativas ao planejamento da aquisição e demais
questões suscitadas:

 
6. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS 
Impende trazer aos autos as
informações sobre se a pretendida aquisição
amolda-se ao que prescreve o Art. 7º, da
Resolução CNJ nº 83/2009, que dispõe sobre a
aquisição, locação e uso de veículos no âmbito
do Poder Judiciário, bem como ao que
preconiza o art. 7º da Instrução Normativa nº
06/2013 - TRE/AL, que estabelece normas e
procedimentos para a coordenação, execução
e controle das atividades relativas ao
transporte de servidores e materiais, para a
guarda, manutenção e conservação da frota
oficial de veículos, bem como para o
gerenciamento dos veículos locados, litteris: 
“Art. 7º. A aquisição e locação de veículos
oficiais ficarão sempre condicionadas às
efetivas necessidades do serviço, à
compatibilidade do dispêndio com o
planejamento estratégico do órgão, à dotação
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orçamentária prévia correspondente e à
observância das normas de licitação,
observado o disposto no art. 6º da Lei nº
1.081, de 13 de abril de 1950.”
(Resolução CNJ nº 83/2009)
“Art. 7º. A aquisição e locação de veículos
oficiais ficarão sempre condicionadas às
efetivas necessidades do serviço, à
compatibilidade do dispêndio com o
planejamento estratégico do TRE/AL, à prévia
dotação orçamentária correspondente, ao
cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal e à observância das normas de
licitação.”
(Instrução Normativa nº 06/2013 - TRE/AL)

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/08/2020, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0742677 e o código CRC 7D598AEB.

0007133-91.2020.6.02.8000 0742677v1
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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 agosto de 2020.
À SAD
 
Senhor Secretário,
Em complemento as informações prestadas no

evento 0742677, acrescento que, nos termos da Instrução
Normativa nº 06/2013, art 7º, do TCU, a aquisição atende aos
requisitos do ato disciplinador, vez que o bem da frota deste
Regional que se pretende dar como parte de pagamento tem
mais de 05 (cinco) anos de uso.

No que concerne à dotação  orçamentária, é objeto
dos autos do SEI 0005528-13.2020.6.02.8000.  

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 12/08/2020, às 15:29, 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
0743318 e o código CRC 41D5F70A.

0007133-91.2020.6.02.8000 0743318v1
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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 agosto de 2020.
Devolvo os autos à Unidade demandante, a pedido

do Sr. Chefe.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/08/2020, às 16:23, 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
0745692 e o código CRC 962861B1.

0007133-91.2020.6.02.8000 0745692v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO

 

1 – Objeto

Aquisição de 01 (um) veículo
automotor tipo sedã para funcionar
como veículo de representação, com
dação de 01 (um) veículo usado como
parte de pagamento para este Tribunal,
conforme especificações descritas neste
Termo de Referência.

2 – Justificativa

A aquisição visa atender à demanda
de deslocamento da Presidência e
Vice-Presidência deste Tribunal,
considerando, inclusive, que o veículo que
se pretende adquirir possui maiores itens
de segurança e confiabilidade mecânica.

Ressalte-se ainda que o automotor
ofertado em dação, como parte de
pagamento, possui tecnologia
desatualizada, impactando o consumo de
combustível e a manutenção. Assim, tem-
se uma relação custo x benefício favorável
à nova aquisição.

3.1 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,
DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR PRETA,
ANO/MOD 2020/2021.

 

CARACTERÍSTICAS:

 

1 – COR PRETA;

2 – MOTORIZAÇÃO 2.0L, NO MÍNIMO;

3 – FUNCIONAMENTO A ÁLCOOL E
GASOLINA, NO MÍNIMO;
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3 – Quantidade
e Especificações

4 – CÂMBIO AUTOMATICO;

5 – ALTURA MÍNIMA 1.400mm

6 – COMPRIMENTO MÍNIMO 4.600mm

7 – ENTRE-EIXOS MÍNIMO 2.600mm

 

DEVERA SER EQUIPADO COM, NO
MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS
ORIGINAIS DE FÁBRICA;

 

8 – AR-CONDICIONADO DE FABRICA;

9 – DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA;

10 – PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E
TRASEIRO PINTADOS NA MESMA COR DO
VEÍCULO;

11 – FARÓIS DE NEBLINA;

12 – TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS;

13 – COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL EM
ALTURA E PROFUNDIDADE;

14 – TAPETES DE BORRACHA;

15 – CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)
PASSAGEIROS, NO MÍNIMO;

16 – VEÍCULO COM 4 (QUATRO) PORTAS,
COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO;

17 – AIRBAGS FRONTAL PARA MOTORISTA
E PASSAGEIROS;

18 – PROTETOR DE CÁRTER; 

19 – BANCOS DE COURO NA COR PRETA;

20 – TODOS OS DEMAIS ITENS EXIGIDOS
PELO CONTRAN;

 

ACESSÓRIOS MÍNIMOS ORIGINAIS DE
FÁBRICA:
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21 – SOM AUTOMOTIVO
AM/FM/BLUETOOTH/MP3;

22 – ANTENA EXTERNA PARA AM/FM;

 

DEMAIS OBRIGAÇÕES:

 

23 – INSTALAR PELÍCULA NOS VIDROS
DIANTEIRO, LATERAIS E TRASEIRO, NO
NÍVEL MÁXIMO, DENTRO DOS PADRÕES
PERMITIDOS PELOS ÓRGÃOS
FISCALIZADORES.

24 – CONTER O VEÍCULO TODOS OS
DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA
LEGALMENTE EXIGIDOS PARA
CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS
EXIGIDOS PELA LEI Nº 9503/1997;

25 – VEÍCULO JÁ LICENCIADO JUNTO AO
DETRAN/AL, ISENTO DE IPVA;

26 – POSSUA CONCESSIONÁRIA DA
MARCA EM ALAGOAS.

4 – Valor
estimado da

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

5 – Prazo de
entrega

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

6.1- O pagamento será efetuado após a
entrega do veículo na seguinte forma:

6.1.1- uma parte mediante dação em
pagamento correspondente ao veículo
descrito abaixo e consequente
transferência de sua propriedade:

 

1 . MARCA/MODELO:
MITSUBISHI/LANCER 2.0 CVT;

2. COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

3. FABRICAÇÃO ANO/MODELO:
2015/2016
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6 - Pagamento

4. COR: PRETA;

5. PLACA: QLD 3531.

6. RENAVAM: 01078298065

 

6.1.2- o pagamento do valor residual, será
efetuado mediante depósito bancário na
conta-corrente da contratada, no prazo de
até 10 (dez) dias úteis, a contar da
apresentação da nota fiscal/fatura
referente ao fornecimento do bem,
devidamente atestada pela Comissão de
Recebimento e mediante a apresentação da
seguinte documentação em vigor:

a)– Certidão Negativa de Débito para com a
Previdência Social – CND;

b) – Certidão de Regularidade do FGTS –
CRF, expedida pela CEF;

c) – Certidão Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa
da União, emitida pela Receita Federal.

6.2- Poderão ser descontados dos
pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;

6.3- A apresentação da nota fiscal com
incorreções ou desacompanhada da
documentação requerida acima implicará
na sua devolução à CONTRATADA para
regularização, devendo o prazo de
pagamento ser contado a partir da data de
sua reapresentação;

6.4- O CNPJ da empresa habilitada deverá
ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

6.5- O preço pactuado no contrato
decorrente do Processo Licitatório será
fixo e irreajustável;

6.6- Em nenhuma hipótese haverá
antecipação de pagamento;

6.7- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os
pagamentos efetuados, os tributos e
contribuições de que trata a Instrução
Normativa SRF nº 480, de
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15/12/2004,modificada pela de nº 539, de
25/04/2005, e pela 706/2007;

6.8- Não haverá a retenção acima caso a
Contratada seja optante pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pela
Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar nº
123/2006, mediante comprovação da
opção ou se encontre em uma das
situações elencadas no art. 3º da IN SRF nº
480/2004 e suas alterações posteriores.

7 – Garantia e
Assistência
Técnica do

veículo
automotor

7.1- O veículo deverá ter garantia de
fábrica (assistência técnica), mínima de 03
(três) anos, contada a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;

7.2- A Contratada deverá fornecer Termo
de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para
solução de eventuais problemas na
utilização dos equipamentos e acessórios;

7.3- O serviço de assistência técnica
deverá ser prestado mediante manutenção
corretiva, de acordo com os manuais e
normas técnicas específicas dos
fabricantes, durante o prazo de garantia,
com a finalidade de manter o veículo em
perfeitas condições de uso;

7.4- Entende-se por manutenção corretiva,
para os fins a que se destina este Termo de
Referência, aquela destinada a remover o
defeito de fabricação apresentado pelo
veículo, compreendendo substituições de
peças, ajustes, reparos e correções
necessárias.

8 – Recursos
Orçamentários

As despesas decorrentes da execução do
contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários aprovados para o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas para o
exercício de 2020.

9.1- O objeto do presente Termo de
Referência deverá ser entregue no Edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situado na Rua Aristeu de
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9 – Do local e do
recebimento do

Veículo

Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, no
horário de expediente das 13:30 h as 19:30
h deste regional, à Comissão de
Recebimento;

9.2- O recebimento do bem, objeto do
Edital de Licitação e deste Termo de
Referência dar-se-á em conformidade com
os artigos 73 e 76 da Lei nº 8666/93,
modificada pela Lei nº 8883/94:

9.2.1– Provisoriamente, após efetuada a
entrega e a realização de vistoria, mediante
a emissão do Termo de Recebimento
Provisório;

9.2.2 – A vistoria consistirá em verificará a
adequação do objeto contratado com as
especificações constantes no Edital de
Licitação e neste Termo de Referência;

9.2.3 – Definitivamente, em até 10(dez) dias
úteis a contar do Recebimento provisório,
após a verificação de qualidade, quantidade
e especificações do veículo e consequente
aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo;

9.3 – O recebimento definitivo não exime o
fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as
disposições deste instrumento e as normas
de proteção ao consumidor;

9.4 – Após o Recebimento Definitivo o bem
deverá ser encaminhado à Coordenadoria
de Material e Patrimônio para o respectivo
tombamento.

10 – Unidade
Fiscalizadora

10.1 – Comissão de Recebimento, a ser
designada pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

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

11.1 – Verificar o produto objetivando
garantir sua qualidade e conformidade com
este Termo de Referência e Edital de
Licitação;
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11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

11.2 – Manter organizado e atualizado um
sistema de controle sobre o fornecimento
realizado, acompanhando toda a
regularização dos veículos adquiridos;

11.3 – Emitir o Termo de Recebimento
Provisório e Definitivo, conforme consta no
item: “Do local e do recebimento dos
veículos”;

11.4 – Atestar e encaminhar a nota fiscal à
Seção de Administração de Prédios e
Veículos – SAPEV;

11.5 – Encaminhar, após recebimento
definitivo, os veículos à Coordenadoria de
Material e Patrimônio para as devidas
providências.

12.1 – Fornecer o veículo novo, cotado em
estrita conformidade com as
especificações de sua proposta, à qual se
vincula, não sendo admitidas retificações,
cancelamentos, quer seja nos preços, quer
seja nas condições estabelecidas;

12.2 – Entregar o veículo objeto do Edital
de Licitação na sede deste Tribunal no
prazo estipulado e pelo preço constante
em sua proposta, devidamente emplacado;

12.3 – Prestar assistência técnica, com
fornecimento de peças, durante o período
de garantia, respeitando o prazo máximo
de 3 (três) dias, contados a partir da
comunicação do defeito apresentado, para
a conclusão dos reparos, por intermédio da
rede autorizada ou credenciada do
fabricante, de acordo com as normas
específicas, sem qualquer ônus adicional
para este Tribunal;

12.4 – Arcar com todas as despesas,
diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas,
inclusive aquelas com deslocamento dos
técnicos, socorro mecânico, reboque,
enquanto perdurar a vigência da garantia
oferecida pela Contratada, de acordo com
o manual de garantia do fabricante;

12.5 – Disponibilizar todas as peças de
reposição, originais ou genuínas,
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12 – Obrigações
da Contratada

necessárias à manutenção dos veículos;

12.6 – Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à fiscalização da entrega do
bem, inclusive durante a execução de
serviço(s) de manutenção em garantia;

12.7 – Manter, durante toda a vigência do
Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

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

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

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

12.11 – Manter um representante em
contato direto e constante com o
Contratante, durante a execução do
contrato, bem como indicar o responsável
para acionamento referente aos Termos de
Garantia.

13 – Obrigações
do Contratante

13.1 - Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução para o
fornecimento do objeto do contrato;

13.2 - Atestar a execução do objeto do
contrato por meio do Gestor do contrato,
conforme previsão contratual;
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13.3 - Efetuar o pagamento à contratada
de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidas no Edital de Licitação e
neste Termo de Referência.

14 –
Sustentabilidade

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

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

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

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

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

14.6 - A CONTRATADA deverá atender às
disposições da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de
2010, as quais devem ser aplicadas no
momento da execução dos serviços, para
que seja assegurada a viabilidade técnica e
o adequado tratamento do impacto
ambiental.
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Maceió/AL, 14 de agosto de 2020.

 

Henrique Cirqueira Freire

Assistente III - SAPEV

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 14/08/2020, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 14/08/2020, às 17:15, 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
0745700 e o código CRC CF1CA92E.

0007133-91.2020.6.02.8000 0745700v3
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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 agosto de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Emcaminho os presentes autos após alteração do

Termo de Referência eventos 0745719.
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 14/08/2020, às 17:32, 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
0745719 e o código CRC 428299D6.

0007133-91.2020.6.02.8000 0745719v1
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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 agosto de 2020.
 

À Diretoria Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência. Aquisição de veículo de
representação.
 
 

 

Senhor Diretor,
 
Tendo em vista que a despesa encontra-se inserida no

crédito orçamentário adicional concedido pelo TSE (3ª fase),
conforme instrução nos autos do SEI 0005528-13.2020.6.02.8000, o
que demonstra o interesse do Tribunal na aquisição pretendida, bem
como por reunir os elementos necessários e suficientes para
caracterizar o objeto, aprovo o Termo de Referência de
evento 0745700, com vistas à aquisição de 01 (um) veículo de
representação, com dação em pagamento de 01 (um) veículo usado.

Assim, peço vênia para evoluir o feito à consideração
superior de V. Sa., em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017, sugerindo, caso
concorde, a posteior remessa à COMAP, para a instrução de que
trata o art. 8º da mencionada Resolução.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2020, às 13:33, 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?

Despacho GSAD 0746508         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 27



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746508 e o código CRC C5F3CE41.

0007133-91.2020.6.02.8000 0746508v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
Ciente do Despacho GSAD 0746508, faço

encaminhar o feito à Coordenadoria de Material e Patrimômio
- COMAP, para a continuidade da instrução, conforme o art.
8º da Resolução nº 15.787, de 15/2/2017.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/08/2020, às 21:49, 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
0748496 e o código CRC 4B59FA82.

0007133-91.2020.6.02.8000 0748496v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0748496, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/08/2020, às 11:56, 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
0749061 e o código CRC 32D44564.

0007133-91.2020.6.02.8000 0749061v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Para que haja viabilidade na informação conclusiva de

estimativa de valores, precisamos do apoio da unidade demandante,
SAPEV, no sentido de avaliar o veículo usado e segundo informações
verbais do chefe, que se encontra em conserto: 

 
1. MARCA/MODELO: MITSUBISHI/LANCER 2.0

CVT;
2. COMBUSTÍVEL: GASOLINA;
3. FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2015/2016
4. COR: PRETA;
5. PLACA: QLD 3531.
6. RENAVAM: 01078298065
 
Avaliação esta junto a algumas empresas do setor, o que

informamos ao chefe da seção via telefone, em razão das dificuldades
ora existentes, para que tão logo esteja de posse da avaliação,
retornar os autos para a estimativa de preços para o veículo que se
pretende adquirir.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 21/08/2020, às 15:25, 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
0749263 e o código CRC 72D04AA4.
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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 agosto de 2020.
 
 
À SAPEV, para ciência do Despacho

SEIC 0749263 e, consequentemente, para as providências
dele decorrentes.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/08/2020, às 14:42, 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
0749814 e o código CRC 73B58086.

0007133-91.2020.6.02.8000 0749814v1
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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 agosto de 2020.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
No momento, não possível realizar a avaliação do

bem, já que se encontra em oficina, aguardando reparos, após
sinistro.

Solicita-se que seja retirada a proposta de dação do
referido veículo em pagamento na aquisição em tela, tendo-se
em vista a proximidade do encerramento do exercício.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 31/08/2020, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752759 e o código CRC 7857541E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho os presentes autos, para ciência e

manifestação da proposição da Seção de Administração de
Prédios e Veículos, veiculada no Despacho SAPEV 0752759.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 31/08/2020, às 20:33, 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
0753564 e o código CRC BB8AF3FC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
Em atenção ao Despacho SAPEV 0752759, devolvo

os autos à Unidade demandante para necessária aletração do
Termo de Referência, destacando que, em apartado, a
Unidade deverá informar a destinação do veículo que seria
objeto de desfazmento neste processo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2020, às 21:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753577 e o código CRC 8625B975.

0007133-91.2020.6.02.8000 0753577v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1 – Objeto

Aquisição de 01 (um) veículo
automotor tipo sedã para funcionar
como veículo de
representação, conforme especificações
descritas neste Termo de Referência.

2 – Justificativa

A aquisição visa atender à demanda
de deslocamento da Presidência e
Vice-Presidência deste Tribunal,
considerando, inclusive, que o veículo que
se pretende adquirir possui maiores itens
de segurança e confiabilidade mecânica.

3.1 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,
DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR PRETA,
ANO/MOD 2020/2021.

 

CARACTERÍSTICAS:

 

1 – COR PRETA;

2 – MOTORIZAÇÃO 140cv, NO MÍNIMO;

3 – FUNCIONAMENTO A ÁLCOOL E
GASOLINA, NO MÍNIMO;

4 – CÂMBIO AUTOMATICO;

5 – ALTURA MÍNIMA 1.400mm

6 – COMPRIMENTO MÍNIMO 4.600mm

7 – ENTRE-EIXOS MÍNIMO 2.600mm
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3 – Quantidade
e Especificações

DEVERA SER EQUIPADO COM, NO
MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS
ORIGINAIS DE FÁBRICA;

 

8 – AR-CONDICIONADO DE FABRICA;

9 – DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA;

10 – PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E
TRASEIRO PINTADOS NA MESMA COR DO
VEÍCULO;

11 – FARÓIS DE NEBLINA;

12 – TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS;

13 – COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL EM
ALTURA E PROFUNDIDADE;

14 – TAPETES DE BORRACHA;

15 – CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)
PASSAGEIROS, NO MÍNIMO;

16 – VEÍCULO COM 4 (QUATRO) PORTAS,
COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO;

17 – AIRBAGS FRONTAL PARA MOTORISTA
E PASSAGEIROS;

18 – PROTETOR DE CÁRTER; 

19 – BANCOS DE COURO NA COR PRETA;

20 – TODOS OS DEMAIS ITENS EXIGIDOS
PELO CONTRAN;

 

ACESSÓRIOS MÍNIMOS ORIGINAIS DE
FÁBRICA:

 

21 – SOM AUTOMOTIVO
AM/FM/BLUETOOTH/MP3;

22 – ANTENA EXTERNA PARA AM/FM;

 

DEMAIS OBRIGAÇÕES:
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23 – INSTALAR PELÍCULA NOS VIDROS
DIANTEIRO, LATERAIS E TRASEIRO, NO
NÍVEL MÁXIMO, DENTRO DOS PADRÕES
PERMITIDOS PELOS ÓRGÃOS
FISCALIZADORES.

24 – CONTER O VEÍCULO TODOS OS
DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA
LEGALMENTE EXIGIDOS PARA
CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS
EXIGIDOS PELA LEI Nº 9503/1997;

25 – VEÍCULO JÁ LICENCIADO JUNTO AO
DETRAN/AL, ISENTO DE IPVA;

26 - COMPROVAR PRESENÇA
DE CONCESSIONÁRIA DA
MARCA/FABRICANTE DO VEÍCULO NO
ESTADO DE ALAGOAS, ONDE SE POSSAM
REALIZAR AS MANUTENÇÕES EM
GARANTIA;

4 – Valor
estimado da

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

5 – Prazo de
entrega

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

6.1- O pagamento será efetuado após a
entrega do veículo na seguinte forma:

6.2- O pagamento do valor residual, será
efetuado mediante depósito bancário na
conta-corrente da contratada, no prazo de
até 10 (dez) dias úteis, a contar da
apresentação da nota fiscal/fatura
referente ao fornecimento do bem,
devidamente atestada pela Comissão de
Recebimento e mediante a apresentação da
seguinte documentação em vigor:

a)– Certidão Negativa de Débito para com a
Previdência Social – CND;

b) – Certidão de Regularidade do FGTS –
CRF, expedida pela CEF;

c) – Certidão Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa
da União, emitida pela Receita Federal.
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6 - Pagamento

6.3- Poderão ser descontados dos
pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;

6.4- A apresentação da nota fiscal com
incorreções ou desacompanhada da
documentação requerida acima implicará
na sua devolução à CONTRATADA para
regularização, devendo o prazo de
pagamento ser contado a partir da data de
sua reapresentação;

6.5- O CNPJ da empresa habilitada deverá
ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

6.6- O preço pactuado no contrato
decorrente do Processo Licitatório será
fixo e irreajustável;

6.7- Em nenhuma hipótese haverá
antecipação de pagamento;

6.8- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os
pagamentos efetuados, os tributos e
contribuições de que trata a Instrução
Normativa SRF nº 480, de
15/12/2004,modificada pela de nº 539, de
25/04/2005, e pela 706/2007;

6.9- Não haverá a retenção acima caso a
Contratada seja optante pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pela
Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar nº
123/2006, mediante comprovação da
opção ou se encontre em uma das
situações elencadas no art. 3º da IN SRF nº
480/2004 e suas alterações posteriores.

7 – Garantia e
Assistência
Técnica do

7.1- O veículo deverá ter garantia de
fábrica (assistência técnica), mínima de 03
(três) anos, contada a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;

7.2- A Contratada deverá fornecer Termo
de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para
solução de eventuais problemas na
utilização dos equipamentos e acessórios;

7.3- O serviço de assistência técnica
deverá ser prestado mediante manutenção
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Técnica do
veículo

automotor
corretiva, de acordo com os manuais e
normas técnicas específicas dos
fabricantes, durante o prazo de garantia,
com a finalidade de manter o veículo em
perfeitas condições de uso;

7.4- Entende-se por manutenção corretiva,
para os fins a que se destina este Termo de
Referência, aquela destinada a remover o
defeito de fabricação apresentado pelo
veículo, compreendendo substituições de
peças, ajustes, reparos e correções
necessárias.

8 – Recursos
Orçamentários

As despesas decorrentes da execução do
contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários aprovados para o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas para o
exercício de 2020.

9 – Do local e do
recebimento do

Veículo

9.1- O objeto do presente Termo de
Referência deverá ser entregue no Edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situado na Rua Aristeu de
Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, no
horário de expediente das 13:30 h as 19:30
h deste regional, à Comissão de
Recebimento;

9.2- O recebimento do bem, objeto do
Edital de Licitação e deste Termo de
Referência dar-se-á em conformidade com
os artigos 73 e 76 da Lei nº 8666/93,
modificada pela Lei nº 8883/94:

9.2.1– Provisoriamente, após efetuada a
entrega e a realização de vistoria, mediante
a emissão do Termo de Recebimento
Provisório;

9.2.2 – A vistoria consistirá em verificará a
adequação do objeto contratado com as
especificações constantes no Edital de
Licitação e neste Termo de Referência;

9.2.3 – Definitivamente, em até 10(dez) dias
úteis a contar do Recebimento provisório,
após a verificação de qualidade, quantidade
e especificações do veículo e consequente
aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo;
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9.3 – O recebimento definitivo não exime o
fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as
disposições deste instrumento e as normas
de proteção ao consumidor;

9.4 – Após o Recebimento Definitivo o bem
deverá ser encaminhado à Coordenadoria
de Material e Patrimônio para o respectivo
tombamento.

10 – Unidade
Fiscalizadora

10.1 – Comissão de Recebimento, a ser
designada pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

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

11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

11.1 – Verificar o produto objetivando
garantir sua qualidade e conformidade com
este Termo de Referência e Edital de
Licitação;

11.2 – Manter organizado e atualizado um
sistema de controle sobre o fornecimento
realizado, acompanhando toda a
regularização dos veículos adquiridos;

11.3 – Emitir o Termo de Recebimento
Provisório e Definitivo, conforme consta no
item: “Do local e do recebimento dos
veículos”;

11.4 – Atestar e encaminhar a nota fiscal à
Seção de Administração de Prédios e
Veículos – SAPEV;

11.5 – Encaminhar, após recebimento
definitivo, os veículos à Coordenadoria de
Material e Patrimônio para as devidas
providências.

12.1 – Fornecer o veículo novo, cotado em
estrita conformidade com as
especificações de sua proposta, à qual se
vincula, não sendo admitidas retificações,
cancelamentos, quer seja nos preços, quer
seja nas condições estabelecidas;
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12 – Obrigações
da Contratada

12.2 – Entregar o veículo objeto do Edital
de Licitação na sede deste Tribunal no
prazo estipulado e pelo preço constante
em sua proposta, devidamente emplacado;

12.3 – Prestar assistência técnica, com
fornecimento de peças, durante o período
de garantia, respeitando o prazo máximo
de 3 (três) dias, contados a partir da
comunicação do defeito apresentado, para
a conclusão dos reparos, por intermédio da
rede autorizada ou credenciada do
fabricante, de acordo com as normas
específicas, sem qualquer ônus adicional
para este Tribunal;

12.4 – Arcar com todas as despesas,
diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas,
inclusive aquelas com deslocamento dos
técnicos, socorro mecânico, reboque,
enquanto perdurar a vigência da garantia
oferecida pela Contratada, de acordo com
o manual de garantia do fabricante;

12.5 – Disponibilizar todas as peças de
reposição, originais ou genuínas,
necessárias à manutenção dos veículos;

12.6 – Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à fiscalização da entrega do
bem, inclusive durante a execução de
serviço(s) de manutenção em garantia;

12.7 – Manter, durante toda a vigência do
Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

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

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

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

12.11 – Manter um representante em
contato direto e constante com o
Contratante, durante a execução do
contrato, bem como indicar o responsável
para acionamento referente aos Termos de
Garantia.

13 – Obrigações
do Contratante

13.1 - Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução para o
fornecimento do objeto do contrato;

13.2 - Atestar a execução do objeto do
contrato por meio do Gestor do contrato,
conforme previsão contratual;

13.3 - Efetuar o pagamento à contratada
de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidas no Edital de Licitação e
neste Termo de Referência.

14 –

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

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

14.3 - A CONTRATADA deverá adotar, no
que couber, as disposições da Instrução
Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de
janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº
362, de 23 de junho de 2005; da Resolução
CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de
2009; em como da Resolução CONAMA Nº
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14 –
Sustentabilidade

340, de 25 de setembro de 2003, para que
seja assegurada a viabilidade técnica e o
adequado tratamento dos impactos
ambientais específicos.

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

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

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

 

Maceió/AL, 01 de setembro de 2020.

 

Henrique Cirqueira Freire

Assistente III - SAPEV

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 01/09/2020, 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 01/09/2020, às 18:30, 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
0754071 e o código CRC FA968590.
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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.
Senhor Secretário de Administração,
 
Encaminho os presentes autos após alteração do

Termo de Referência evento 0754071, conforme solicitação do
Despacho GSAD (0753577).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 01/09/2020, 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
0754331 e o código CRC C8FEA2B0.

0007133-91.2020.6.02.8000 0754331v1
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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.
Promovida a adequação do TR (doc. 0754071),

conforme informado no Despacho SAPEV 0754331, rmeto o
feito à SEIC, para necessária cotação, devendo, em paralelo, a
Unidade demandante excluir o termo "residual" do subitem
6.2 do citado TR, posto não mais aplicável ao caso.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2020, 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
0754435 e o código CRC 76BABDF1.

0007133-91.2020.6.02.8000 0754435v1
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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 setembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Encaminho os presentes autos após alteração do

Termo de Referência evento 0754490, conforme solicitação do
Despacho GSAD (0754435).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 02/09/2020, às 08:44, 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
0754494 e o código CRC 613E4A56.

0007133-91.2020.6.02.8000 0754494v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1 – Objeto

Aquisição de 01 (um) veículo
automotor tipo sedã para funcionar
como veículo de
representação, conforme especificações
descritas neste Termo de Referência.

2 – Justificativa

A aquisição visa atender à demanda
de deslocamento da Presidência e
Vice-Presidência deste Tribunal,
considerando, inclusive, que o veículo que
se pretende adquirir possui maiores itens
de segurança e confiabilidade mecânica.

3.1 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,
DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR PRETA,
ANO/MOD  2020/2021.

 

CARACTERÍSTICAS:

 

1 – COR PRETA;

2 – MOTORIZAÇÃO 140cv, NO MÍNIMO;

3 – FUNCIONAMENTO A ÁLCOOL E
GASOLINA, NO MÍNIMO;

4 – CÂMBIO AUTOMATICO;

5 – ALTURA MÍNIMA 1.400mm

6 – COMPRIMENTO MÍNIMO 4.600mm

7 – ENTRE-EIXOS MÍNIMO 2.600mm
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3 – Quantidade
e Especificações

DEVERA SER EQUIPADO COM, NO
MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS
ORIGINAIS DE FÁBRICA;

 

8 – AR-CONDICIONADO DE FABRICA;

9 – DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA;

10 – PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E
TRASEIRO PINTADOS NA MESMA COR DO
VEÍCULO;

11 – FARÓIS DE NEBLINA;

12 – TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS;

13 – COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL EM
ALTURA E PROFUNDIDADE;

14 – TAPETES DE BORRACHA;

15 – CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)
PASSAGEIROS, NO MÍNIMO;

16 – VEÍCULO COM 4 (QUATRO) PORTAS,
COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO;

17 – AIRBAGS FRONTAL PARA MOTORISTA
E PASSAGEIROS;

18 – PROTETOR DE CÁRTER; 

19 – BANCOS DE COURO NA COR PRETA;

20 – TODOS OS DEMAIS ITENS EXIGIDOS
PELO CONTRAN;

 

ACESSÓRIOS MÍNIMOS ORIGINAIS DE
FÁBRICA:

 

21 – SOM AUTOMOTIVO
AM/FM/BLUETOOTH/MP3;

22 – ANTENA EXTERNA PARA AM/FM;

 

DEMAIS OBRIGAÇÕES:
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23 – INSTALAR PELÍCULA NOS VIDROS
DIANTEIRO, LATERAIS E TRASEIRO, NO
NÍVEL MÁXIMO, DENTRO DOS PADRÕES
PERMITIDOS PELOS ÓRGÃOS
FISCALIZADORES.

24 – CONTER O VEÍCULO TODOS OS
DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA
LEGALMENTE EXIGIDOS PARA
CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS
EXIGIDOS PELA LEI Nº 9503/1997;

25 – VEÍCULO JÁ LICENCIADO JUNTO AO
DETRAN/AL, ISENTO DE IPVA;

26 - COMPROVAR PRESENÇA
DE CONCESSIONÁRIA DA
MARCA/FABRICANTE DO VEÍCULO NO
ESTADO DE ALAGOAS, ONDE SE POSSAM
REALIZAR AS MANUTENÇÕES EM
GARANTIA;

4 – Valor
estimado da

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

5 – Prazo de
entrega

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

6.1- O pagamento será efetuado após a
entrega do veículo na seguinte forma:

6.2- O pagamento do valor será efetuado
mediante depósito bancário na conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10
(dez) dias úteis, a contar da apresentação
da nota fiscal/fatura referente ao
fornecimento do bem, devidamente
atestada pela Comissão de Recebimento e
mediante a apresentação da seguinte
documentação em vigor:

a)– Certidão Negativa de Débito para com a
Previdência Social – CND;

b) – Certidão de Regularidade do FGTS –
CRF, expedida pela CEF;

c) – Certidão Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa
da União, emitida pela Receita Federal.
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6 - Pagamento

6.3- Poderão ser descontados dos
pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;

6.4- A apresentação da nota fiscal com
incorreções ou desacompanhada da
documentação requerida acima implicará
na sua devolução à CONTRATADA para
regularização, devendo o prazo de
pagamento ser contado a partir da data de
sua reapresentação;

6.5- O CNPJ da empresa habilitada deverá
ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

6.6- O preço pactuado no contrato
decorrente do Processo Licitatório será
fixo e irreajustável;

6.7- Em nenhuma hipótese haverá
antecipação de pagamento;

6.8- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os
pagamentos efetuados, os tributos e
contribuições de que trata a Instrução
Normativa SRF nº 480, de
15/12/2004,modificada pela de nº 539, de
25/04/2005, e pela 706/2007;

6.9- Não haverá a retenção acima caso a
Contratada seja optante pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pela
Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar nº
123/2006, mediante comprovação da
opção ou se encontre em uma das
situações elencadas no art. 3º da IN SRF nº
480/2004 e suas alterações posteriores.

7 – Garantia e
Assistência
Técnica do

7.1- O veículo deverá ter garantia de
fábrica (assistência técnica), mínima de 03
(três) anos, contada a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;

7.2- A Contratada deverá fornecer Termo
de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para
solução de eventuais problemas na
utilização dos equipamentos e acessórios;

7.3- O serviço de assistência técnica
deverá ser prestado mediante manutenção
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Técnica do
veículo

automotor
corretiva, de acordo com os manuais e
normas técnicas específicas dos
fabricantes, durante o prazo de garantia,
com a finalidade de manter o veículo em
perfeitas condições de uso;

7.4- Entende-se por manutenção corretiva,
para os fins a que se destina este Termo de
Referência, aquela destinada a remover o
defeito de fabricação apresentado pelo
veículo, compreendendo substituições de
peças, ajustes, reparos e correções
necessárias.

8 – Recursos
Orçamentários

As despesas decorrentes da execução do
contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários aprovados para o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas para o
exercício de 2020.

9 – Do local e do
recebimento do

Veículo

9.1- O objeto do presente Termo de
Referência deverá ser entregue no Edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situado na Rua Aristeu de
Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, no
horário de expediente das 13:30 h as 19:30
h deste regional, à Comissão de
Recebimento;

9.2- O recebimento do bem, objeto do
Edital de Licitação e deste Termo de
Referência dar-se-á em conformidade com
os artigos 73 e 76 da Lei nº 8666/93,
modificada pela Lei nº 8883/94:

9.2.1– Provisoriamente, após efetuada a
entrega e a realização de vistoria, mediante
a emissão do Termo de Recebimento
Provisório;

9.2.2 – A vistoria consistirá em verificará a
adequação do objeto contratado com as
especificações constantes no Edital de
Licitação e neste Termo de Referência;

9.2.3 – Definitivamente, em até 10(dez) dias
úteis a contar do Recebimento provisório,
após a verificação de qualidade, quantidade
e especificações do veículo e consequente
aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo;
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9.3 – O recebimento definitivo não exime o
fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as
disposições deste instrumento e as normas
de proteção ao consumidor;

9.4 – Após o Recebimento Definitivo o bem
deverá ser encaminhado à Coordenadoria
de Material e Patrimônio para o respectivo
tombamento.

10 – Unidade
Fiscalizadora

10.1 – Comissão de Recebimento, a ser
designada pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

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

11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

11.1 – Verificar o produto objetivando
garantir sua qualidade e conformidade com
este Termo de Referência e Edital de
Licitação;

11.2 – Manter organizado e atualizado um
sistema de controle sobre o fornecimento
realizado, acompanhando toda a
regularização dos veículos adquiridos;

11.3 – Emitir o Termo de Recebimento
Provisório e Definitivo, conforme consta no
item: “Do local e do recebimento dos
veículos”;

11.4 – Atestar e encaminhar a nota fiscal à
Seção de Administração de Prédios e
Veículos – SAPEV;

11.5 – Encaminhar, após recebimento
definitivo, os veículos à Coordenadoria de
Material e Patrimônio para as devidas
providências.

12.1 – Fornecer o veículo novo, cotado em
estrita conformidade com as
especificações de sua proposta, à qual se
vincula, não sendo admitidas retificações,
cancelamentos, quer seja nos preços, quer
seja nas condições estabelecidas;
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12 – Obrigações
da Contratada

12.2 – Entregar o veículo objeto do Edital
de Licitação na sede deste Tribunal no
prazo estipulado e pelo preço constante
em sua proposta, devidamente emplacado;

12.3 – Prestar assistência técnica, com
fornecimento de peças, durante o período
de garantia, respeitando o prazo máximo
de 3 (três) dias, contados a partir da
comunicação do defeito apresentado, para
a conclusão dos reparos, por intermédio da
rede autorizada ou credenciada do
fabricante, de acordo com as normas
específicas, sem qualquer ônus adicional
para este Tribunal;

12.4 – Arcar com todas as despesas,
diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas,
inclusive aquelas com deslocamento dos
técnicos, socorro mecânico, reboque,
enquanto perdurar a vigência da garantia
oferecida pela Contratada, de acordo com
o manual de garantia do fabricante;

12.5 – Disponibilizar todas as peças de
reposição, originais ou genuínas,
necessárias à manutenção dos veículos;

12.6 – Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à fiscalização da entrega do
bem, inclusive durante a execução de
serviço(s) de manutenção em garantia;

12.7 – Manter, durante toda a vigência do
Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

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

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

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

12.11 – Manter um representante em
contato direto e constante com o
Contratante, durante a execução do
contrato, bem como indicar o responsável
para acionamento referente aos Termos de
Garantia.

13 – Obrigações
do Contratante

13.1 - Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução para o
fornecimento do objeto do contrato;

13.2 - Atestar a execução do objeto do
contrato por meio do Gestor do contrato,
conforme previsão contratual;

13.3 - Efetuar o pagamento à contratada
de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidas no Edital de Licitação e
neste Termo de Referência.

14 –

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

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

14.3 - A CONTRATADA deverá adotar, no
que couber, as disposições da Instrução
Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de
janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº
362, de 23 de junho de 2005; da Resolução
CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de
2009; em como da Resolução CONAMA Nº
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14 –
Sustentabilidade

340, de 25 de setembro de 2003, para que
seja assegurada a viabilidade técnica e o
adequado tratamento dos impactos
ambientais específicos.

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

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

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

 

Maceió/AL, 01 de setembro de 2020.

 

Henrique Cirqueira Freire

Assistente III - SAPEV

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 02/09/2020, às 08:48, 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
0754495 e o código CRC 4FD1198E.

0007133-91.2020.6.02.8000 0754495v4

Termo de Referência SAPEV 0754495         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 58



Cotação Montadoras Diversas (0754600)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 59



Cotação Montadoras Diversas (0754600)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 60



Cotação Montadoras Diversas (0754600)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 61



PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0007133-91.2020.6.02.8000 Unidade 01 1

Fontes de Consulta

Volkswagem Jetta Comforline 150cv 129.770,00 7.582,50 Não aplicável

Honda Civic  173cv 140.800,00 18.612,50 Não aplicável

Toyota Corolla 110.190,00 -11.997,50 Não aplicável

Kia Ceratto 107.990,00 -14.197,50 Não aplicável

11,20%

A Planilha  pode ser utilizada 122.187,50 13.687,85 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     4 Total Estimado

122.187,50 122.187,50

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

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

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

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

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Planilha OS 02/2010 (0754601)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 62



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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Veio o procedimento para à Aquisição de 01 (um) veículo

automotor tipo sedã para funcionar como veículo de representação,
conforme Despacho GSAD 0754435, e Termo de Referência 0754495,
ainda pendente de aprovação após último ajuste.

 
Feita uma análise a estimativa e estratégia utilizada no

procedimento de 2019, SEI evento 0003369-34.2019.6.02.8000, e em
nosso despacho SEIC evento 0564344, entendemos não apenas
válida como acertiva e assim a reproduzimos.

 
Fizemos algumas cotações evento 0754600 direto das

montadoras, com base nas especificações e similaridades de modelos
indicados como referência, memorando 691 evento 0742338, e
chegamos ao relatório/planilha orientada pela Ordem de Serviço
02/2010 evento 0754601.

 
Assim, encontramos uma estimativa média de valor de

R$122.187,50 (cento e vinte e dois mil cento e oitenta e sete reais e
cinquenta centavos), para a aquisição.

 
Sugerimos que a aquisição seja feita por meio de

Licitação, modalidade Pregão Eletrônico, com base na Lei
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 10.024/2019 e
7.892/2013, após confirmação e concordância da unidade
requisitante quanto ao valor estimado para a contratação e que seja
por ampla participação face a natureza do objeto.

 
Indicamos como CATMAT - 449433.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 03/09/2020, às 10:18, 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
0755415 e o código CRC 15CC0DA2.

0007133-91.2020.6.02.8000 0755415v1
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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 setembro de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0755415, 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 03/09/2020, às 10:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0755430 e o código CRC 1C3968D7.

0007133-91.2020.6.02.8000 0755430v1
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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 setembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0755430).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/09/2020, às 11:05, 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
0755453 e o código CRC E2203BF5.

0007133-91.2020.6.02.8000 0755453v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  03/09/20  14:19                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 03Set20                            NUMERO  : 2020PE000299   
  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 AQUISIÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE     
  REPRESENTAÇÃO. DESPACHO SEIC 0755415.                                         
                                                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167674  0100000000 449052 070277 INV VEICUL               122.187,50
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   03Set20   14:16
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 299/20 (0755704)

Observação:

Apesar da informação da unidade requisitante sobre a
impossibilidade de realizar a aferição do preço de venda do veículo
inicialmente ofertado para dação em pagamento, sugiro que se utilizem de
pesquisas em sites especializados em avaliação de de valor de veículos usados,
amplamente conhecidos, que coletam medianas de preços por cidade,
inclusive. Acredito ser importante manter a prática de aquisição de novos
veículos com a dação em pagamento daqueles antieconômicos, conforme
registrou a unidade requisitante nos termos de referências originalmente
elaborados(0742339 e 0754071). 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 04/09/2020, às 10:43, 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
0755706 e o código CRC 309BFF60.
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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 setembro de 2020.
Sigam os autos à SLC, para elaborar a minuta do

edital de aquisição, destacando, quanto ao Termo de
Referência, o apontamento constante de nosso
Despacho 0754435. Considerar a versão do TR, que trata da
compra do veículo, sem dação em pagamento (doc. 0754495,
que segue aprovado.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0007133-91.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO,  objetivando  a
aquisição  de  1  (um)  veículo  automotor  tipo  sedã  para  funcionar  como  veículo  de
representação,  tudo  de  acordo  com  requisição  promovida  pela  Secretaria  de
Administração desta Corte.

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

1- DO OBJETO

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  aquisição  de  1  (um)  veículo
automotor  tipo  sedã  para  funcionar  como  veículo  de  representação, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I deste edital. 

2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA

2.1. O veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar do recebimento da nota de empenho.

2.2. O  veículo  automotor  deve  ter  garantia  de  fábrica  (assistência
técnica) mínima de 03 (três) anos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.

2.3. A contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a manter
o atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na utilização dos
equipamentos e acessórios.
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2.4. O  serviço  de  Assistência  Técnica  deverá  ser  prestado  mediante
manutenção  corretiva,  de  acordo  com os  manuais  e  normas  técnicas  específicas  dos
fabricantes,  durante  o  prazo  de  garantia,  com  a  finalidade  de  manter  o  veículo  em
perfeitas condições de uso.

2.5. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina
este edital,  aquela  destinada a remover os  defeitos  de fabricação apresentados pelos
veículos,  compreendendo  substituições  de  peças,  ajustes,  reparos  e  correções
necessárias.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o micro-
empreendedor individual -  MEI,  nos limites previstos da Lei  Complementar  nº 123,  de
2006.

3.3. 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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art.
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2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declara-
ções: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição 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 prestado por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabi-
litado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previs-
tas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral  no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
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4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conco-
mitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a des-
crição 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 do-
cumentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e tra-
balhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
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negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) a) Valor do veículo ofertado;

b) Marca/modelo;

c) Fabricante; 

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifi-
cação constante no Anexo I;

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
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lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agen-
tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-
tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas
no Termo de Referência. 

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,  sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances. 
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7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-
puta “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. 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 determi-
nado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo  menos três ofertas  nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais li-
citantes, 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 encerra-
mento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

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

7.15. Não serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 
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7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema,  podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documen-
tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados. 
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7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta clas-
sificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado é de R$ 122.187,50 (cento e
vinte e dois mil,  cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),  que, de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios 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 referi-
rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer  interessado poderá requerer  que se realizem diligências  para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação 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 ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) ho-
ras, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 
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8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro,  no  prazo  de  2  (duas)  horas,  a  partir  da  solicitação,  os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.
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9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al 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 subsequen-
te.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.
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9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, 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: de-
creto de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresen-
tação 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
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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 negati-
va, 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 estadual, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do lici-
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balan-
ço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.
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9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja  por  não  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apre-
sentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, 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 re-
manescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser as-
sinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição do veículo ofertado, inclusive marca e modelo;

d) conter o preço total do veículo ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e  o  valor  global  em algarismos  e  por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada, rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista 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 ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o pra-
zo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrar-
razões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res 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 procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados
da data de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública,  exclusivamente por meio eletrônico,  pelo  e-mail slc@tre-al.-
jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo siste-
ma e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de entrega em conformidade com este edital. 

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para
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celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1. O veículo deverá ser entregue no Edifício-Sede do TRE/AL, situado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió-AL, no horário de expediente normal
deste Tribunal, à Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir
do recebimento da Nota de Empenho.

18.2. O recebimento dos bens, objeto deste pregão, dar-se-á em conformidade
com os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993, modificada pela Lei nº 8.883/1994, se dará
da seguinte forma:

18.2.1. Provisoriamente,  após  efetuada  a  entrega  e  a  realização  de
vistoria, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório;

18.2.2. A vistoria consistirá em verificar a adequação do objeto contratado
com as especificações constantes do presente edital e seus Anexos; e

18.2.3. Definitivamente,  em  até  10  (dez)  dias  úteis  a  contar  do
recebimento  provisório,  após  a  verificação  de  qualidade,  quantidade  e
especificações de cada veículo e consequente aceitação, mediante emissão do
Termo de Recebimento Definitivo.

18.3. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as normas de proteção
ao consumidor.

18.4 Após  o  recebimento  definitivo,  o  veículo  deverá  ser  tombado  pela
Coordenadoria de Material e Patrimônio.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;
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VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

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

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

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:

a)  Multa  de mora de  0,5% (cinco décimos por  cento)  ao dia,  aplicável  até o  5º
(quinto)  dia  de  atraso,  em  razão  de  atraso  no  cumprimento  do  objeto  ou  na
regularização  de  vício  não  justificado  ou  de  justificativa  não  aceita  pela
Administração, calculado sobre o valor total da nota de empenho;

b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em
virtude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias na
entrega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa não
aceita pela Administração.

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de parti-
cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,  por
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para lici-
tar ou contratar com a Administração Pública.

17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do  caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.
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17.8.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.9. 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.

17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a  entrega, 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. 

17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

17.12. 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.

17.13. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos.

17.14. 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.

17.14.1. 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.

17.15. 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.

17.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
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18 - DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento do valor será efetuado após a entrega do veículo, através
de depósito bancário na conta-corrente da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados  da  apresentação  da  nota  fiscal/fatura  referente  ao  fornecimento  do  bem,
devidamente atestada  pela  Comissão  de  Recebimento  e  mediante  a  apresentação  da
seguinte documentação em vigor:

a)    Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND; 
b)    Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF; 
c)   Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal.

20.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

20.3. A apresentação de nota fiscal com incorreções ou desacompanhada
da  documentação  requerida  acima  implicará  na  sua  devolução  à  CONTRATADA  para
regularização,  devendo  o  prazo  de  pagamento  ser  contado  a  partir  da  data  de  sua
reapresentação.

20.4. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de
emissão de notas fiscais.

20.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

20.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reterá, na fonte, sobre os
pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF
nº 480, de 15/12/2004, modificada pela Instrução Normativa SRF nº 539, de 25/04/2005, e
pela Instrução Normativa SRF nº 706/2007.

20.8. Não haverá a retenção acima, caso a Contratada seja optante pelo
Regime  Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições  devidos  pela
Microempresa  e  Empresa  de  Pequeno  Porte,  instituído  pela  Lei  Complementar  nº
123/2006,  mediante  comprovação  da  opção,  ou  se  encontre  em  uma  das  situações
elencadas  no  art.  3º  da  Instrução  Normativa  SRF  nº  480/2004  e  suas  alterações
posteriores.

20.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da Parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado
I = (TX/100)/365;      I=(6/100)/365;     I=0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%.

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no Programa de Trabalho  -  Gestão  do Processo  Eleitoral;  PTRES n°  167674,
Natureza da Despesa n° 339045 (Material Permanente).

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

21.1. São obrigações do Contratante:

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis  à boa execução para o
fornecimento dos objetos deste Edital;

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do
objeto do contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual;

c) Efetuar  o  pagamento à  Contratada  de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidas neste Edital; e

d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execu-
ção contratual, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. São obrigações da contratada:

a) Fornecer  o  veículo  novo,  cotado  em  estrita  conformidade  com  as
especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas
retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições
estabelecidas;

b) Entregar o veículo objeto deste Edital de Licitação na sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) no prazo estipulado e pelo preço
constante em sua proposta, devidamente emplacado;

c) Prestar  assistência  técnica,  com  fornecimento  de  peças,  durante  o
período  de  garantia,  respeitando  o  prazo  máximo  de  03  (três)  dias,
contados  a  partir  da  comunicação  do  defeito  apresentado,  para  a
conclusão dos reparos, por intermédio da rede autorizada ou credenciada
do fabricante, de acordo com as normas específicas, sem qualquer ônus
adicional para o TRE/AL;
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d) Arcar  com  todas  as  despesas,  diretas  ou  indiretas,  decorrentes  do
cumprimento  das  obrigações  assumidas,  inclusive  aquelas  com
deslocamento  dos  técnicos,  socorro  mecânico,  reboque,  enquanto
perdurar a vigência da garantia oferecida pela Contratada, de acordo com
o manual de garantia do fabricante;

e) Disponibilizar  todas  as  peças  de  reposição,  originais  ou  genuínas,
necessárias à manutenção dos veículos;

f) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do
bem,  inclusive  durante  a  execução  de  serviço(s)  de  manutenção  em
garantia;

g) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

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

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

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

k) Manter um representante em contato direto e constante com o Contra-
tante, durante a execução do contrato, bem como indicar o responsável
para acionamento referente aos Termos de Garantia.

23 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

23.1. 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. 

23.2. 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.
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23.3. 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.

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

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

24.5. 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. 

24 - DA FISCALIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO.

24.1. A fiscalização da contratação oriunda deste Pregão ficará a cargo da
Comissão de Recebimento designada pela Administração do TRE/AL.

24.2. São atribuições da Comissão de Recebimento:

a) Verificar o produto objetivando garantir sua qualidade e conformidade
com este Edital e seus anexos;

b)  Manter  organizado  e  atualizado  um  sistema  de  controle  sobre  o
fornecimento realizado, acompanhando toda a regularização do veículo
adquirido;

c) Emitir o Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, conforme consta
no item 9 “Do Local e do Recebimento do Veículo” do Anexo I deste Edital;

d) Atestar e encaminhar a nota fiscal à Seção de Administração de Prédios
e Veículos – SAPEV; e

e) Encaminhar, após o recebimento definitivo, o veículo à Coordenadoria
de Material e Patrimônio para as devidas providências.

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

25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica 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 vali-
dade 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 contra-
tação.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

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. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que  
impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o  
primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

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 25.11, 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:
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ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

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 Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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          ANEXO I

          TERMO DE REFERÊNCIA

1 – Objeto Aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo sedan, para funcionar como veí-
culo de representação, conforme especificações descritas neste Termo de Re-
ferência. 

2 – Justificativa

A aquisição visa atender à demanda de deslocamento da Presidência e Vice-
Presidência deste Tribunal, considerando, inclusive, que o veículo que se pre-
tende adquirir possui maiores itens de segurança e confiabilidade mecânica. 

3 – Quantidade e
Especificações

3.1 01 (um) VEÍCULO AUTOMOTOR, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR PRETA, ANO/
MOD  2020/2021.
Características:

1 – COR PRETA;

2 – MOTORIZAÇÃO 140cv, NO MÍNIMO; 

3 – FUNCIONAMENTO A ÁLCOOL E GASOLINA, NO MÍNIMO; 

4 – CÂMBIO AUTOMÁTICO; 

5 – ALTURA MÍNIMA 1.400mm 

6 – COMPRIMENTO MÍNIMO 4.600mm 

7 – ENTRE-EIXOS MÍNIMO 2.600mm 

DEVERA SER EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS ORIGINAIS 
DE FÁBRICA; 

8 – AR-CONDICIONADO DE FABRICA; 

9 – DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; 

10 – PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO PINTADOS NA MESMA COR DO 
VEÍCULO; 

11 – FARÓIS DE NEBLINA; 

12 – TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS; 

13 – COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; 

14 – TAPETES DE BORRACHA; 

15 – CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, NO MÍNIMO; 

16 – VEÍCULO COM 4 (QUATRO) PORTAS, COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; 

17 – AIRBAGS FRONTAL PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS; 

18 – PROTETOR DE CÁRTER;
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18 – PROTETOR DE CÁRTER;

19 –BANCOS DE COURO NA COR PRETA; 

20 –TODOS OS DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN; 

ACESSÓRIOS MÍNIMOS ORIGINAIS DE FÁBRICA:

21 – SOM AUTOMOTIVO AM/FM/BLUETOOTH/MP3  ;  

22 – ANTENA EXTERNA PARA AM/FM;

DEMAIS OBRIGAÇÕES:

23 – INSTALAR PELÍCULA NOS VIDROS DIANTEIRO, LATERAIS E TRASEIRO, NO 
NÍVEL MÁXIMO, DENTRO DOS PADRÕES PERMITIDOS PELOS ÓRGÃOS 
FISCALIZADORES. 

24 – CONTER O VEÍCULO TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA 
LEGALMENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS 
PELA LEI Nº 9503/1997; 

25 – VEÍCULO JÁ LICENCIADO JUNTO AO DETRAN/AL, ISENTO DE IPVA; 

26 - COMPROVAR PRESENÇA DE CONCESSIONÁRIA DA MARCA/FABRICANTE 
DO VEÍCULO NO ESTADO DE ALAGOAS, ONDE SE POSSAM REALIZAR AS 
MANUTENÇÕES EM GARANTIA.

4 – Valor estimado
da aquisição

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

5 – Prazo de
entrega

Prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da emissão da Nota de Empenho.
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6 - Pagamento

6.1- O pagamento será efetuado após a entrega do veículo na seguinte for-
ma:
6.2. O pagamento será efetuado, após a entrega dos veículos, mediante de-
pósito bancário na conta-corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez)
dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao forne-
cimento do bem, devidamente atestada pela Comissão de Recebimento e
mediante a apresentação da seguinte documentação em vigor:
 a)– Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND;
b) – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF;
c) – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal.

6.3- Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penali-
dades eventualmente aplicadas;

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

7 – Garantia e 
Assistência

Técnica do veículo

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

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos re-
cursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alago-
as para o exercício de 2020.

9 – Do local e do re-
cebimento do Veículo

9.1- O objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no Edifí-
cio sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu de
Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, no horário de expediente das 13:30 h as
19:30  h deste regional, à Comissão de Recebimento;
9.2- O recebimento do bem, objeto do Edital de Licitação e deste Termo de
Referência  dar-se-á  em conformidade  com os  artigos  73  e  76  da  Lei  nº
8666/93, modificada pela Lei nº 8883/94;
9.2.1– Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização de vistoria,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
9.2.2- A vistoria consistirá em verificará a adequação do objeto contratado
com as especificações constantes no Edital de Licitação e neste Termo de
Referência;
9.2.3– Definitivamente, em até 10(dez) dias úteis a contar do Recebimento
provisório, após a verificação de qualidade, quantidade e especificações do
veículo e consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebi-
mento Definitivo;
9.3- O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos ví-
cios aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as nor-
mas de proteção ao consumidor;
9.4- Após o Recebimento Definitivo o bem deverá ser encaminhado à Coorde-
nadoria de Material e Patrimônio para o respectivo tombamento.

10 – Unidade
Fiscalizadora

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

11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

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

  12 – Obrigações
da    

      Contratada

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

   13 – Obrigações
do 

      Contratante

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

14 – Sustentabilidade

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

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

14.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instru-
ção Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CO-
NAMA 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 se-
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tembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado
tratamento dos impactos ambientais específicos.

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

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

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

Maceió/AL, 01 de setembro 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 II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA 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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INFORMAÇÃO Nº 6459 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de veículo de
representação.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
da aquisição.

Foram complementadas no edital as disposições relativas às sanções administrativas.

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a orientação do
TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da proposta, ele deve
ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou posicionamento do TCU
sobre o tema após a edição do referido Decreto, esta Seção divulgou os valores
estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.

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

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 11/09/2020, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 14/09/2020, às 10:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/09/2020, 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
0761157 e o código CRC 20AD4D2A.

0007133-91.2020.6.02.8000 0761157v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
R.H.
De acordo com a Informação 6459 (0761157).
Aprovo o termo de referência SAPEV 0754495, para

que surta seus jurídicos e legais efeitos
À AJ-DG para análise da minuta do edital, nos

termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei Nº 8.666/93 e
alterações posteriores.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/09/2020, às 17:11, 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
0762473 e o código CRC 36524F92.

0007133-91.2020.6.02.8000 0762473v1
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PROCESSO : 0007133-91.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAPEV
ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

 

Parecer nº 1661 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão,

na forma eletrônica, visando à aquisição de 1 (um) veículo
automotor tipo sedã para funcionar como veículo de
representação, conforme termo de referência (0754495),
aprovado pela Secretaria de Administração (0756193).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Os  autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,

para a devida pesquisa de preços (0755415), que
produziu Planilha OS (0754601), tendo sido obtida estimativa
média de valor de R$122.187,50 (cento e vinte e dois mil
cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), para a
aquisição.

Consta dos autos a reserva de crédito (0755704), a
cargo da COFIN.

No evento 0761156, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0761157), especialmente no que se refere à
divulgação dos preços orçados pela administração, ancorado
no entendimento do TCU.

A SAD ratificou as inclusões que a SLC fez no
Termo de Referência, como se vê do documento 0762473.

Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, 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,
objetivando aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã
para funcionar como veículo de representação.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
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desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 10.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 102.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Gize-se que a respeito do tema - aquisição de
veículos-, a Resolução nº 83, de 10 de junho de 2009, do
Conselho Nacional de Justiça, especialmente em seu art. 7º,
dispõe, litteris:

 
“Art. 7º. A aquisição e locação de veículos
oficiais ficarão sempre condicionadas às
efetivas necessidades do serviço, à
compatibilidade do dispêndio com o
planejamento estratégico do órgão, à
dotação orçamentária prévia
correspondente e à observância das
normas de licitação, observado o disposto
no art. 6º da Lei nº 1.081, de 13 de abril
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de 1950.”
 

No mesmo sentido, aponta o art. 7º da Instrução
Normativa nº 06/2013, da lavra da Presidência deste
Tribunal, que estabelece normas e procedimentos para a
coordenação, execução e controle das atividades relativas ao
transporte de servidores e materiais, para a guarda,
manutenção e conservação da frota oficial de veículos, bem
como para o gerenciamento dos veículos locados, verbis:

 
“Art. 7º. A aquisição e locação de veículos
oficiais ficarão sempre condicionadas às
efetivas necessidades do serviço, à
compatibilidade do dispêndio com o
planejamento estratégico do TRE/AL, à
prévia dotação orçamentária
correspondente, ao cumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal e à
observância das normas de licitação.”

 

Sendo tal questão – de avaliação da aquisição -, a
teor do art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,
atribuição da Secretaria de Administração, e tendo seu titular
aprovado o   termo de referência (0756193) e tecido as
considerações contidas no evento 0742677 e 0746508,
consideram-se atendidas tais condições.

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

 De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a
aquisição pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? SIM 0746508

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0754495

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
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6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

7 O Termo de Referência contém justificativa para prévia
seleção de marcas e/ou especificações? N/A  

8 O Termo de Referência contém justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do processo de licitação? N/A  

9 O Termo de Referência contém justificativa para o
agrupamento de itens? N/A  

10 O Termo de Referência contém justificativa para a exigência
de atestados de capacidade técnica? NÃO  

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

N/A  

12 O Termo de Referência prevê regras claras para a
apresentação de atestados de capacidade técnica? N/A  

13

As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente
justificadas em face da natureza e da complexidade do
objeto? Foram fixadas em percentuais razoáveis e
justificados?

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a
necessidade de apresentação de atestados independentes
para cada capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

15 O Termo de Referência contém justificativa para vistoria e/ou
visita técnica? N/A  

16
O Termo de Referência contém justificativa para as limitações
de tempo, época e/ou de locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17 O Termo de Referência contém justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada? N/A  

18
O Termo de Referência contém justificativa para contratação
de serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de
obra residente)?

N/A  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam
ser causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM Item 14.

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0756193

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?
 

SIM

 

0755415

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos
de acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

X IDEM

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços SIM 0754601
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26 encontrados? SIM 0754601

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 0761156

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

SIM 0761157

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  

31

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%, relativamente ao objeto
da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

NÃO  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da licitação?

SIM  

34
A minuta do edital contempla anexos com orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de
todos os custos unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

N/A  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de
Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da forma de
apresentação de lances, dos critérios de julgamento,
classificação e aceitação das propostas?

SIM  

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação? SIM 0761156

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

SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o
valor a ser contratado? SIM  

40 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos
critérios de habilitação econômico-financeira? SIM  

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  
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penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação?

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 0761156

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição dos prazos e modos para fornecimento
de bens e/ou prestação dos serviços?

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das obrigações atribuídas ao contratante
e à fornecedora?

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém obrigação à fornecedora de manter as condições
de habilitação durante a execução do contrato?

SIM  

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das sanções administrativas aplicáveis às
fornecedoras que incorrerem em inadimplemento?

SIM

  

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém norma estabelecendo, para a fornecedora
obrigação de prestar garantia de execução do contrato? (A
decisão compete à autoridade que ordenar a despesa).

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece, quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM  

50 A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? N/A  

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

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo,
para a fornecedora, a obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
 N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

55
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas
no art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada,
a afastar a exclusividade?

SIM  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital
e seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

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 art. 8º, V, do
Decreto 10.024/2019

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 8º, XIII, a, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?
Próxima
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59 Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, art. 8º, VI, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

60
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas
de registro de preço, houve divulgação, mediante
publicação no DOU, da intenção de registro de preços?
Caso negativo, existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

SIM 0755704

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. CONCLUSÃO

Dessarte, esta AJ-DG aprova, nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital de licitação
(0761156) na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando aquisição de veículo
automotor tipo sedã para funcionar como veículo de
representação, tudo de acordo com a requisição promovida
pela Secretaria de Administração.

 
À consideração superior.
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 14/09/2020, às 22:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/09/2020, às 06:20, 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
0762798 e o código CRC 68347009.
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CONCLUSÃO

Maceió, 15 de setembro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 1661 (0762798), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, tornem-se os autos
conclusos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste
TRE/AL, com a recomendação de que seja autorizada a fase
externa do certame na conformidade da minuta do edital
de licitação (0761156) na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, objetivando aquisição de
veículo automotor tipo sedã para funcionar como veículo de
representação, tudo de acordo com a requisição promovida
pela Secretaria de Administração.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/09/2020, às 12:22, 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
0762870 e o código CRC 0D100622.
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PROCESSO : 0007133-91.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Aquisição de veículo automotor.

 

Decisão nº 2222 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0762870.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço,
objetivando a aquisição de veículo automotor tipo sedã, para
funcionar como veículo de representação, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0761156, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1661 (0762798) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/09/2020, 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
0763494 e o código CRC 6710E543.
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DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2020.
Sigam os autos à SLC, para divulgação do aviso de

licitação, na forma determinada pela Presidência, na Decisão
nº 2222 (doc. 0763494).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/09/2020, 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
0764455 e o código CRC 50EACBEE.
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº 65/2020 Nº 65/2020

PROCESSO Nº 0007133-91.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 1º de outubro 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,  objetivando  a
aquisição  de  1  (um)  veículo  automotor  tipo  sedã  para  funcionar  como  veículo  de
representação,  tudo  de  acordo  com  requisição  promovida  pela  Secretaria  de
Administração desta Corte.

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

1- DO OBJETO

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  aquisição  de  1  (um)  veículo
automotor  tipo  sedã  para  funcionar  como  veículo  de  representação, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I deste edital. 

2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA

2.1. O veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar do recebimento da nota de empenho.

2.2. O  veículo  automotor  deve  ter  garantia  de  fábrica  (assistência
técnica) mínima de 03 (três) anos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.

2.3. A contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a manter
o atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na utilização dos
equipamentos e acessórios.
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2.4. O  serviço  de  Assistência  Técnica  deverá  ser  prestado  mediante
manutenção  corretiva,  de  acordo  com os  manuais  e  normas  técnicas  específicas  dos
fabricantes,  durante  o  prazo  de  garantia,  com  a  finalidade  de  manter  o  veículo  em
perfeitas condições de uso.

2.5. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina
este edital,  aquela  destinada a remover os  defeitos  de fabricação apresentados pelos
veículos,  compreendendo  substituições  de  peças,  ajustes,  reparos  e  correções
necessárias.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o micro-
empreendedor individual -  MEI,  nos limites previstos da Lei  Complementar  nº 123,  de
2006.

3.3. 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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art.
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2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declara-
ções: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição 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 prestado por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabi-
litado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previs-
tas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral  no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
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4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conco-
mitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a des-
crição 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 do-
cumentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e tra-
balhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
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negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) a) Valor do veículo ofertado;

b) Marca/modelo;

c) Fabricante; 

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifi-
cação constante no Anexo I;

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
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lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agen-
tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-
tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas
no Termo de Referência. 

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,  sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances. 
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7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-
puta “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. 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 determi-
nado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo  menos três ofertas  nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais li-
citantes, 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 encerra-
mento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

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

7.15. Não serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 
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7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema,  podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documen-
tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados. 
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7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta clas-
sificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado é de R$ 122.187,50 (cento e
vinte e dois mil,  cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),  que, de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios 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 referi-
rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer  interessado poderá requerer  que se realizem diligências  para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação 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 ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) ho-
ras, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 
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8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro,  no  prazo  de  2  (duas)  horas,  a  partir  da  solicitação,  os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.
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9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al 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 subsequen-
te.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.
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9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, 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: de-
creto de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresen-
tação 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
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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 negati-
va, 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 estadual, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do lici-
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balan-
ço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.
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9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja  por  não  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apre-
sentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, 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 re-
manescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser as-
sinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição do veículo ofertado, inclusive marca e modelo;

d) conter o preço total do veículo ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e  o  valor  global  em algarismos  e  por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada, rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista 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 ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o pra-
zo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrar-
razões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res 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 procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados
da data de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública,  exclusivamente por meio eletrônico,  pelo  e-mail slc@tre-al.-
jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo siste-
ma e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de entrega em conformidade com este edital. 

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para
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celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1. O veículo deverá ser entregue no Edifício-Sede do TRE/AL, situado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió-AL, no horário de expediente normal
deste Tribunal, à Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir
do recebimento da Nota de Empenho.

18.2. O recebimento dos bens, objeto deste pregão, dar-se-á em conformidade
com os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993, modificada pela Lei nº 8.883/1994, se dará
da seguinte forma:

18.2.1. Provisoriamente,  após  efetuada  a  entrega  e  a  realização  de
vistoria, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório;

18.2.2. A vistoria consistirá em verificar a adequação do objeto contratado
com as especificações constantes do presente edital e seus Anexos; e

18.2.3. Definitivamente,  em  até  10  (dez)  dias  úteis  a  contar  do
recebimento  provisório,  após  a  verificação  de  qualidade,  quantidade  e
especificações de cada veículo e consequente aceitação, mediante emissão do
Termo de Recebimento Definitivo.

18.3. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as normas de proteção
ao consumidor.

18.4 Após  o  recebimento  definitivo,  o  veículo  deverá  ser  tombado  pela
Coordenadoria de Material e Patrimônio.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;
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VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

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

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

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:

a)  Multa  de mora de  0,5% (cinco décimos por  cento)  ao dia,  aplicável  até o  5º
(quinto)  dia  de  atraso,  em  razão  de  atraso  no  cumprimento  do  objeto  ou  na
regularização  de  vício  não  justificado  ou  de  justificativa  não  aceita  pela
Administração, calculado sobre o valor total da nota de empenho;

b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em
virtude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias na
entrega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa não
aceita pela Administração.

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de parti-
cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,  por
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para lici-
tar ou contratar com a Administração Pública.

17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do  caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.
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17.8.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.9. 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.

17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a  entrega, 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. 

17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

17.12. 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.

17.13. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos.

17.14. 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.

17.14.1. 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.

17.15. 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.

17.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
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18 - DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento do valor será efetuado após a entrega do veículo, através
de depósito bancário na conta-corrente da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados  da  apresentação  da  nota  fiscal/fatura  referente  ao  fornecimento  do  bem,
devidamente atestada  pela  Comissão  de  Recebimento  e  mediante  a  apresentação  da
seguinte documentação em vigor:

a)    Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND; 
b)    Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF; 
c)   Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal.

20.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

20.3. A apresentação de nota fiscal com incorreções ou desacompanhada
da  documentação  requerida  acima  implicará  na  sua  devolução  à  CONTRATADA  para
regularização,  devendo  o  prazo  de  pagamento  ser  contado  a  partir  da  data  de  sua
reapresentação.

20.4. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de
emissão de notas fiscais.

20.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

20.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reterá, na fonte, sobre os
pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF
nº 480, de 15/12/2004, modificada pela Instrução Normativa SRF nº 539, de 25/04/2005, e
pela Instrução Normativa SRF nº 706/2007.

20.8. Não haverá a retenção acima, caso a Contratada seja optante pelo
Regime  Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições  devidos  pela
Microempresa  e  Empresa  de  Pequeno  Porte,  instituído  pela  Lei  Complementar  nº
123/2006,  mediante  comprovação  da  opção,  ou  se  encontre  em  uma  das  situações
elencadas  no  art.  3º  da  Instrução  Normativa  SRF  nº  480/2004  e  suas  alterações
posteriores.

20.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da Parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado
I = (TX/100)/365;      I=(6/100)/365;     I=0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%.

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no Programa de Trabalho  -  Gestão  do Processo  Eleitoral;  PTRES n°  167674,
Natureza da Despesa n° 339045 (Material Permanente).

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

21.1. São obrigações do Contratante:

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis  à boa execução para o
fornecimento dos objetos deste Edital;

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do
objeto do contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual;

c) Efetuar  o  pagamento à  Contratada  de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidas neste Edital; e

d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execu-
ção contratual, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. São obrigações da contratada:

a) Fornecer  o  veículo  novo,  cotado  em  estrita  conformidade  com  as
especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas
retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições
estabelecidas;

b) Entregar o veículo objeto deste Edital de Licitação na sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) no prazo estipulado e pelo preço
constante em sua proposta, devidamente emplacado;

c) Prestar  assistência  técnica,  com  fornecimento  de  peças,  durante  o
período  de  garantia,  respeitando  o  prazo  máximo  de  03  (três)  dias,
contados  a  partir  da  comunicação  do  defeito  apresentado,  para  a
conclusão dos reparos, por intermédio da rede autorizada ou credenciada
do fabricante, de acordo com as normas específicas, sem qualquer ônus
adicional para o TRE/AL;
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d) Arcar  com  todas  as  despesas,  diretas  ou  indiretas,  decorrentes  do
cumprimento  das  obrigações  assumidas,  inclusive  aquelas  com
deslocamento  dos  técnicos,  socorro  mecânico,  reboque,  enquanto
perdurar a vigência da garantia oferecida pela Contratada, de acordo com
o manual de garantia do fabricante;

e) Disponibilizar  todas  as  peças  de  reposição,  originais  ou  genuínas,
necessárias à manutenção dos veículos;

f) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do
bem,  inclusive  durante  a  execução  de  serviço(s)  de  manutenção  em
garantia;

g) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

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

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

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

k) Manter um representante em contato direto e constante com o Contra-
tante, durante a execução do contrato, bem como indicar o responsável
para acionamento referente aos Termos de Garantia.

23 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

23.1. 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. 

23.2. 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.
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23.3. 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.

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

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

24.5. 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. 

24 - DA FISCALIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO.

24.1. A fiscalização da contratação oriunda deste Pregão ficará a cargo da
Comissão de Recebimento designada pela Administração do TRE/AL.

24.2. São atribuições da Comissão de Recebimento:

a) Verificar o produto objetivando garantir sua qualidade e conformidade
com este Edital e seus anexos;

b)  Manter  organizado  e  atualizado  um  sistema  de  controle  sobre  o
fornecimento realizado, acompanhando toda a regularização do veículo
adquirido;

c) Emitir o Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, conforme consta
no item 9 “Do Local e do Recebimento do Veículo” do Anexo I deste Edital;

d) Atestar e encaminhar a nota fiscal à Seção de Administração de Prédios
e Veículos – SAPEV; e

e) Encaminhar, após o recebimento definitivo, o veículo à Coordenadoria
de Material e Patrimônio para as devidas providências.

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

25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica 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 vali-
dade 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 contra-
tação.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

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. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que  
impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o  
primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

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 25.11, 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:
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ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

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, 17 de setembro de 2020.

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

Edital do PE nº 65/2020 (0764837)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 141



2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

          ANEXO I

          TERMO DE REFERÊNCIA

1 – Objeto Aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo sedan, para funcionar como veí-
culo de representação, conforme especificações descritas neste Termo de Re-
ferência. 

2 – Justificativa

A aquisição visa atender à demanda de deslocamento da Presidência e Vice-
Presidência deste Tribunal, considerando, inclusive, que o veículo que se pre-
tende adquirir possui maiores itens de segurança e confiabilidade mecânica. 

3 – Quantidade e
Especificações

3.1 01 (um) VEÍCULO AUTOMOTOR, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR PRETA, ANO/
MOD  2020/2021.
Características:

1 – COR PRETA;

2 – MOTORIZAÇÃO 140cv, NO MÍNIMO; 

3 – FUNCIONAMENTO A ÁLCOOL E GASOLINA, NO MÍNIMO; 

4 – CÂMBIO AUTOMÁTICO; 

5 – ALTURA MÍNIMA 1.400mm 

6 – COMPRIMENTO MÍNIMO 4.600mm 

7 – ENTRE-EIXOS MÍNIMO 2.600mm 

DEVERA SER EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS ORIGINAIS 
DE FÁBRICA; 

8 – AR-CONDICIONADO DE FABRICA; 

9 – DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; 

10 – PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO PINTADOS NA MESMA COR DO 
VEÍCULO; 

11 – FARÓIS DE NEBLINA; 

12 – TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS; 

13 – COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; 

14 – TAPETES DE BORRACHA; 

15 – CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, NO MÍNIMO; 

16 – VEÍCULO COM 4 (QUATRO) PORTAS, COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; 

17 – AIRBAGS FRONTAL PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS; 

18 – PROTETOR DE CÁRTER;
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18 – PROTETOR DE CÁRTER;

19 –BANCOS DE COURO NA COR PRETA; 

20 –TODOS OS DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN; 

ACESSÓRIOS MÍNIMOS ORIGINAIS DE FÁBRICA:

21 – SOM AUTOMOTIVO AM/FM/BLUETOOTH/MP3  ;  

22 – ANTENA EXTERNA PARA AM/FM;

DEMAIS OBRIGAÇÕES:

23 – INSTALAR PELÍCULA NOS VIDROS DIANTEIRO, LATERAIS E TRASEIRO, NO 
NÍVEL MÁXIMO, DENTRO DOS PADRÕES PERMITIDOS PELOS ÓRGÃOS 
FISCALIZADORES. 

24 – CONTER O VEÍCULO TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA 
LEGALMENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS 
PELA LEI Nº 9503/1997; 

25 – VEÍCULO JÁ LICENCIADO JUNTO AO DETRAN/AL, ISENTO DE IPVA; 

26 - COMPROVAR PRESENÇA DE CONCESSIONÁRIA DA MARCA/FABRICANTE 
DO VEÍCULO NO ESTADO DE ALAGOAS, ONDE SE POSSAM REALIZAR AS 
MANUTENÇÕES EM GARANTIA.

4 – Valor estimado
da aquisição

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

5 – Prazo de
entrega

Prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da emissão da Nota de Empenho.
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6 - Pagamento

6.1- O pagamento será efetuado após a entrega do veículo na seguinte for-
ma:
6.2. O pagamento será efetuado, após a entrega dos veículos, mediante de-
pósito bancário na conta-corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez)
dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao forne-
cimento do bem, devidamente atestada pela Comissão de Recebimento e
mediante a apresentação da seguinte documentação em vigor:
 a)– Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND;
b) – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF;
c) – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal.
6.3- Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penali-
dades eventualmente aplicadas;

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

7 – Garantia e 
Assistência

Técnica do veículo

7.1- O veículo deve ter garantia de fábrica (assistência técnica) mínima de
03 (três) anos, incluindo-se acessórios, contada a partir da emissão do Termo
de Recebimento Definitivo;
7.2- A Contratada deverá fornecer  Termo de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na uti-
lização dos equipamentos e acessórios;
7.3- O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manuten-
ção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos
fabricantes, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter o veícu-
lo em perfeitas condições de uso;
7.4- Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este
Termo de Referência, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação
apresentados pelos veículos, compreendendo substituições de peças, ajus-
tes, reparos e correções necessárias.
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8 – R e c u r s o s
O r ç a m e n t á r i os

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos re-
cursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alago-
as para o exercício de 2020.

9 – Do local e do re-
cebimento do Veículo

9.1- O objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no Edifí-
cio sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu de
Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, no horário de expediente das 13:30 h as
19:30  h deste regional, à Comissão de Recebimento;
9.2- O recebimento do bem, objeto do Edital de Licitação e deste Termo de
Referência  dar-se-á  em conformidade  com os  artigos  73  e  76  da  Lei  nº
8666/93, modificada pela Lei nº 8883/94;
9.2.1– Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização de vistoria,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
9.2.2- A vistoria consistirá em verificará a adequação do objeto contratado
com as especificações constantes no Edital de Licitação e neste Termo de Re-
ferência;
9.2.3– Definitivamente, em até 10(dez) dias úteis a contar do Recebimento
provisório, após a verificação de qualidade, quantidade e especificações do
veículo e consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebi-
mento Definitivo;
9.3- O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos ví-
cios aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as nor-
mas de proteção ao consumidor;
9.4- Após o Recebimento Definitivo o bem deverá ser encaminhado à Coorde-
nadoria de Material e Patrimônio para o respectivo tombamento.

10 – Unidade
Fiscalizadora

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

11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

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

  12 – Obrigações
da    

      Contratada

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

   13 – Obrigações
do 

      Contratante

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

14 – Sustentabilidade

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

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

14.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instru-
ção Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CO-
NAMA 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 se-
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tembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado
tratamento dos impactos ambientais específicos.

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

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

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

Maceió/AL, 01 de setembro 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 II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA 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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EDITAL Nº 56 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020

 

PROCESSO Nº 0007133-91.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 1º de outubro 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, objetivando
a aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã para funcionar como veículo de
representação, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte.

 

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

 

1- DO OBJETO

 

1.1. O presente Pregão tem por objeto aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo
sedã para funcionar como veículo de representação, conforme especificações e
condições assentadas no ANEXO I deste edital.
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2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA

 

2.1. O veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento da nota de empenho.

 

2.2. O veículo automotor deve ter garantia de fábrica (assistência técnica) mínima de
03 (três) anos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

 

2.3. A contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na utilização dos
equipamentos e acessórios.

 

2.4. O serviço de Assistência Técnica deverá ser prestado mediante manutenção
corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes,
durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter o veículo em perfeitas
condições de uso.

 

2.5. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este edital,
aquela destinada a remover os defeitos de fabricação apresentados pelos veículos,
compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e correções necessárias.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

 

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
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1. 1. 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).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento de
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reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

 

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

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

 

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

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) a) Valor do veículo ofertado;

b) Marca/modelo;

c) Fabricante;

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
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regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.6.1. 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.

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

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

 

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
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ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

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

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
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tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

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

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
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em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado é de R$ 122.187,50 (cento
e vinte e dois mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que, de
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.

8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
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8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
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9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

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

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
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9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (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.
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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 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 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 estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
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9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em
que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA
PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do veículo ofertado, inclusive marca e modelo;

d. conter o preço total do veículo ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
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modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.
 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
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11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA.

 

12.1. A sessão pública poderá ser
reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de
recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele
dependam;
b) Quando houver erro na aceitação
do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os
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procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes
remanescentes deverão ser
convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por
meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento
licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail
ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO.

 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
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14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos
de entrega em conformidade com este edital.

 

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar
o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis.
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16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

16.1. O veículo deverá ser entregue no Edifício-Sede do TRE/AL, situado na Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió-AL, no horário de expediente normal deste
Tribunal, à Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do
recebimento da Nota de Empenho.

 

18.2. O recebimento dos bens, objeto deste pregão, dar-se-á em conformidade com
os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993, modificada pela Lei nº 8.883/1994, se dará da
seguinte forma:

 

18.2.1. Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização de vistoria, mediante a
emissão do Termo de Recebimento Provisório;

 

18.2.2. A vistoria consistirá em verificar a adequação do objeto contratado com as
especificações constantes do presente edital e seus Anexos; e

 

18.2.3. Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento provisório,
após a verificação de qualidade, quantidade e especificações de cada veículo e
consequente aceitação, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

 

18.3. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as normas de
proteção ao consumidor.

 

18.4 Após o recebimento definitivo, o veículo deverá ser tombado pela Coordenadoria
de Material e Patrimônio.

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

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

I não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;
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III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

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

 

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

 

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:

 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, aplicável até o 5º (quinto)
dia de atraso, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na regularização de
vício não justificado ou de justificativa não aceita pela Administração, calculado sobre o
valor total da nota de empenho;

 

b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em
virtude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias na
entrega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa não
aceita pela Administração.

 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior
a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
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17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente com as
demais.

 

17.6. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

 

17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

 

17.8. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

17.9. 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.

 

17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
entrega, 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.

 

17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.

 

17.12. 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.

 

17.13. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos.

 

17.14. 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.

 

17.14.1. 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.

 

17.15. 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.

 

17.16. 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 do valor será efetuado após a entrega do veículo, através de
depósito bancário na conta-corrente da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao fornecimento do bem,
devidamente atestada pela Comissão de Recebimento e mediante a apresentação da
seguinte documentação em vigor:

 

a) Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND;

b) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa
da União, emitida pela Receita Federal.

 

20.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.
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20.3. A apresentação de nota fiscal com incorreções ou desacompanhada da
documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua
reapresentação.

 

20.4. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais.

 

20.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

 

20.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

20.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reterá, na fonte, sobre os pagamentos
efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480,
de 15/12/2004, modificada pela Instrução Normativa SRF nº 539, de 25/04/2005, e pela
Instrução Normativa SRF nº 706/2007.

 

20.8. Não haverá a retenção acima, caso a Contratada seja optante pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº
123/2006, mediante comprovação da opção, ou se encontre em uma das situações
elencadas no art. 3º da Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e suas alterações
posteriores.

 

20.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela a ser paga;

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado

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

 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
167674, Natureza da Despesa n° 339045 (Material Permanente).

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

21.1. São obrigações do Contratante:

 

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução para o fornecimento
dos objetos deste Edital;

 

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto do
contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual;

 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas neste Edital; e

 

d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execução
contratual, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

22.1. São obrigações da contratada:

 

a) Fornecer o veículo novo, cotado em estrita conformidade com as especificações de
sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer
seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas;
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b) Entregar o veículo objeto deste Edital de Licitação na sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) no prazo estipulado e pelo preço constante em sua
proposta, devidamente emplacado;

 

c) Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o período de
garantia, respeitando o prazo máximo de 03 (três) dias, contados a partir da
comunicação do defeito apresentado, para a conclusão dos reparos, por intermédio da
rede autorizada ou credenciada do fabricante, de acordo com as normas específicas,
sem qualquer ônus adicional para o TRE/AL;

 

d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos, socorro
mecânico, reboque, enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida pela
Contratada, de acordo com o manual de garantia do fabricante;

 

e) Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou genuínas, necessárias à
manutenção dos veículos;

 

f) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do bem,
inclusive durante a execução de serviço(s) de manutenção em garantia;

 

g) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 

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

 

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

 

j) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus
empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das
atividades; e
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k) Manter um representante em contato direto e constante com o Contratante,
durante a execução do contrato, bem como indicar o responsável para acionamento
referente aos Termos de Garantia.

 

23 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

23.1. 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.

23.2. 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.

23.3. 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.

 

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

 

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

 

24.5. 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.

 

24 - DA FISCALIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO.

 

24.1. A fiscalização da contratação oriunda deste Pregão ficará a cargo da Comissão
de Recebimento designada pela Administração do TRE/AL.

 

24.2. São atribuições da Comissão de Recebimento:
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a) Verificar o produto objetivando garantir sua qualidade e conformidade com este
Edital e seus anexos;

 

b ) Manter organizado e atualizado um sistema de controle sobre o fornecimento
realizado, acompanhando toda a regularização do veículo adquirido;

 

c) Emitir o Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, conforme consta no item 9
“Do Local e do Recebimento do Veículo” do Anexo I deste Edital;

 

d) Atestar e encaminhar a nota fiscal à Seção de Administração de Prédios e Veículos –
SAPEV; e

 

e) Encaminhar, após o recebimento definitivo, o veículo à Coordenadoria de Material e
Patrimônio para as devidas providências.

 

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

 

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.
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25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administração.

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

25.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

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 25.11, 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 II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

 

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, 17 de setembro de 2020.
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Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0764837.

Em 17 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/09/2020, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira  ICPBrasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020091800120

Nº 180, sextafeira, 18 de setembro de 2020ISSN 16777069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIAGERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 002884056.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de 07 (sete) inscrições
no "2.º Seminário Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e
Contratos e suas Boas Práticas", na modalidade online ao vivo; Contratada: Inove
Capacitação  Consultoria e Treinamentos Ltda (CNPJ nº 27.883.894/000161); Valor Total:
R$11.130,00 (onze mil cento e trinta reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II,
combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto
Pascucci Perillo, DiretorGeral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador
Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 000203467.2020.6.01.8001. Contrato TRE/AC n.º 19/2020. Contratante:
TRE/AC. Contratada: W. O. PEREIRA EIRELI, CNPJ n.º 18.765.432/000159. Objeto:
contratação de serviços de transporte por meio de veículos automotores, para atender às
demandas do período eleitoral de 2020. Valor: R$ 171.657,71. Período de Vigência:
18/09/2020 a 18/12/2020. Dotação orçamentária: Ação  PLEITOS; Natureza da Despesa 
33.90.33.03; Plano Interno  FUN LOCVE11. Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º

8.666/93. Data de Assinatura: 16/08/2020. Signatários: JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE
CARVALHO, Diretor Geral do TRE/AC, e WHILTON DE OLIVEIRA PEREIRA, representante da
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 000653387.2018.6.02.8000; Objeto: Prorrogação da vigência do Termo de
Cooperação Técnica ESMAL e TREAL, por 36 meses; Fund. Legal: Cláusula Quarta do
referido Termo; Autorização pelo Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente, em
29/07/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2016; Processo SEI nº 0000697
58.2016.6.02.8000; Fund. Legal: parágrafo único do art. 8º, no parágrafo primeiro do art.
57, no inciso II do art. 65 e no parágrafo quinto do art. 79 todos da Lei nº 8.666/93 e
alterações; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS
SANTOS  ME, CNPJ nº 11.754.292/000174; Objeto: formalizar a suspensão do contrato nº
34/2016, no período de 1º de abril de 2020 a 21 de junho de 2020, em razão da Pandemia
causada pelo COVID19, acrescentandose o prazo em que o contrato esteve suspenso na
vigência contratual, razão pela qual o fim da vigência anteriormente previsto para o dia 25
de outubro de 2020 ocorrerá no dia 15 de janeiro de 2021; Assinatura: 29/07/2020.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 00713391.2020. Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã
para funcionar como veículo de representação, conforme especificações e condições
assentadas no ANEXO I do edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/09/2020 das 08h00
às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, f  Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115000652020. Entrega das Propostas: a
partir de 18/09/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
01/10/2020 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet  17/09/2020) 70011000012019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 2/2020

PARTES: União, através do TREAP, e o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO AMAPÁ  IFAP, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  UNIFAP e o
INSTITUTO MACAPAENSE DO MELHOR ENSINO SUPERIOR  IMMES. Objeto: Cooperação
entre os partícipes, objetivando a validação dos trabalhos eleitorais em horas de atividades
complementares, visando a complementação de seu ensino e aprendizagem e, também, a
validação das horasaulas do respectivo Treinamento de Mesários, na modalidade a
distância e/ou presencial. VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura. DATA DE
ASSINATURA: em 17/09/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do
TRE/AP, Adrielma Nunes Ferreira Bronze, JULIO CESAR SÁ DE OLIVEIRA e Maria do Carmo
de Carvalho Pereira, representantes, respectivamente, das conveniadas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2019, para execução indireta de
prestação de serviços. PARTES: União, através do TREAP e Fenix Serviços Especializados
EIRELI EPP. Objeto: Inclui postos temporários no Contrato, no período de 21/09 a
20/12/2020. O acréscimo para o período temporário será de R$ 35.627,94 (trinta e cinco
mil e seiscentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos). DATA DE ASSI N AT U R A :
em 17/09/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e
Alessandro Gomes Monteiro, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

AVISO DE ADESÃO À REGISTRO DE PREÇOS

PAD nº 7778/2020.
Pregão Eletrônico SRP nº 55/2020 do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TREAM), no uso de
suas atribuições, decide utilizar as Atas de Registro de Preços, decorrentes do certame
acima especificado. Assim AUTORIZA a adesão às Atas de Registro de Preços nº 80 e
81/2020 do TRE/TO para adquirir os itens 3 e 4 da Ata nº 80/2020, registrada em favor da
empresa BROTHERS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 10.764.690/000109: 250
(duzentos e cinquenta) unidades de dispositivo de armazenamento em memória flash
32Gbytes de capacidade, com conector USB, tipo pen drive, marca/modelo SanDisk Ultra
Flair SDCZ73032GG46, com valor unitário de R$ 69,00 (sessenta e nove reais), perfazendo
o montante de R$ 17.250,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais); e os itens 1 e 2
da Ata nº 81/2020, registrada em favor da empresa INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ nº. 35.378.571/000149: 250 (duzentas e cinquenta) unidades
de dispositivo de armazenamento em memória flash 32Gbytes de capacidade com
conector USB, do tipo pen drive, marca/modelo: Kingston DT100G3, com valor unitário de
R$ 39,96 (trinta e nove reais e noventa e seis centavos), perfazendo o montante de R$
9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais), no valor total de R$ 27.240,00 (vinte e
sete mil, duzentos e quarenta reais). Adesão conforme o Decreto nº 7.892/2013.

Manaus (AM), 17 de setembro de 2020.
ARISTÓTELES LIMA THURY

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD nº 7960/2020), que tem por objeto a contratação de serviço de
filmagem do procedimento denominado "Auditoria de Funcionamento das Urnas
Eletrônicas, em Condições Normais, de uso por meio de Votação Paralela", ADJUDICADO
em favor da empresa JUDAH PUBLICIDADE, SERVICOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI, CNPJ:
07.273.545/000110. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/09/2020, pelo Des. ARISTÓTELES LIMA
THURY.

Manaus, 17 de setembro de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

DiretorGeral

RESULTADO DE CREDENCIAMENTO

Processo PAD: 8057/2020/TREAM.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna público, após

regular processo de chamamento público  Edital de Credenciamento n.º 01/2020  que as
empresas: NM RESTAURANTES E LANCHONETE (O CAFEEIRO), CNPJ nº 18.326.826/000100,
E. NÓBREGA TEIXEIRA  EPP, CNPJ nº 07.868.439/000180, CARVALHO E DIAS COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA  ME (PASTELOTTA), CNPJ nº 13.415.630/000179, PANIFICADORA
MASTER PAN LTDA  EPP  CNPJ nº 13.014.296/000141, WAGNER DE ALBUQUERQUE
PINTO (IPA  IDEIAS, PESSOAS E ALTERNATIVAS), CNPJ nº 07.347.607/000191 e CODAP 
REFEIÇÕES LTDA  ME, CNPJ nº 25.116.392/000180, atenderam aos requisitos de
habilitação exigidos no Edital de Credenciamento nº 01/2020, sendo aptas a serem
credenciadas ao fornecimento de refeições aos mesários e colaboradores da Justiça
Eleitoral do Estado do Amazonas que atuarão na capital Manaus, por ocasião das eleições
gerais e municipais, além das extemporâneas (suplementares), assim como nos casos de
realização de plebiscito e referendo ou consulta popular organizados pela Justiça Eleitoral.
Foi declarada INABILITADA a empresa ALLYNE KAAREN SILVA DE BRITO (KI DELÍCIAS), CNPJ
nº 36.289.082/000183 em vista da ausência de documentação determinada no
instrumento convocatório.

ARISTÓTELES LIMA THURY

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO n.º 62/2020, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA. OBJETO: Serviço de impressão
corporativa (outsourcing). FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e Pregão 33/2020. Valor
total: R$ 1.846.500,00. Dotação orçamentária: elemento 3.3.3.90.40.16 e ações
02.122.0033.20GP.0029 e 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI: 0049940
79.2019.8.05.8000, Vigência: 24 meses data da assinatura. ASSINATURA: 17/09/2020.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e os Srs. Fernando José Coutinho
Martins e Carlos Alberto Pulici Junior, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO n.º 69/2020, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa
INOVA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Serviço de Apoio Administrativo e
Operacional à realização das eleições 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e
Pregão 45/2020. Valor total: R$ 6.689.992,71. Dotação orçamentária: elemento
3.33.90.37.01 e ação 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI: 005036254.2019.6.05.8000,
Vigência: Da data da assinatura até 19/12/2020. ASSINATURA: 17/09/2020. SI G N AT Á R I O S :
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Maycon Roger Pereira, pela
Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 124/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa PREVEINFO INFORMÁTICA E
REFRIGERAÇÃO LTDA  ME, para eventual aquisição de materiais elétricos, hidráulicos,
diversos e de refrigeração. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002;
Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TREBA nº 10/2007,
PROCESSO: SEI N° 005490974.2018.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da
sua assinatura. ASSINATURA: 17/09/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo
TREBA, e a Sra. Fernanda Jaqueline da Silva Costa.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 65 Cilindros de gás Freon R22 com 13,62

Kg  Marca / Modelo: EOS / R22

20 R$ 419,00

. 70 Gás refrigerante R410 A, garrafa com

11,350 kg  Marca / Modelo:

REFRIGERANT / R410A

20 R$ 319,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n.º 41/2020, firmado entre o
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a empresa TOTAL CABOS COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS E INFORMÁTICA LTDA  ME. OBJETO: Troca de marca/modelo. FUNDAMENTO
LEGAL: Decreto nº 7.892/2013 e artigo 60, c/c art. 65 da lei nº 8.666/93. PROCESSO SEI:
9216143.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 10/09/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Tassio Monteiro Constantino.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n.º 35/2020, firmado entre o
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a empresa AUDREY VALESCA FIRMINO 08662583610.
OBJETO: Troca de marca/modelo e valor unitário. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 7.892/.
PROCESSO SEI: 9239003.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 17/09/2020. SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e a Sra. Audrey Valesca Firmino.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIAGERAL
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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 setembro de 2020.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 18/09/2020, às 10:51, 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
0765791 e o código CRC 2525D93A.

0007133-91.2020.6.02.8000 0765791v1
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lZ̀9ru9�f[aY�e�9]â\p9e9̂\\ay9]e9kZ̀ŷ9\[je\\aẑp9̂_�9̂9e]aciZ9]Z9YZzZ9̂_Zp9̂9kay9]e9eza_̂̀9̂9]e\jZY_aY[a]̂]e
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Weber Bezerra <weberbcmax1@gmail.com>

[pregoeiro] [slc] ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 65/2020 {01}
1 mensagem

Weber Bezerra Cavalcanti <webercavalcanti@tre-al.jus.br> 21 de setembro de 2020 18:22
Responder a: webercavalcanti@tre-al.jus.br
Para: weberbcmax1@gmail.com

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Ingrid Brêda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Data: 20 de setembro de 2020 12:31:10 BRT
Para: ingrid_breda@hotmail.com
Assunto: [slc] ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 65/2020 {01}
Responder A: ingridpereira@tre-al.jus.br

Boa tarde!

Segue alguns questionamentos referente ao pregão nº65/2020

1) Prezado pregoeiro, para os efeitos desta licitação será considerado “veículos 0 Km”, o veículo a motor de propulsão antes de seu registro e
licenciamento vendidos por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante, nos termos da Deliberação CONTRAN nº
64, de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979 ?  Já que o TRE é um órgão FEDERAL, deve-se ser vinculadas as leis FEDERAIS.

2) O item 2.2 do edital, consta que o veículo deve apresentar garantia de 3 anos. Neste caso só serão aceitos veículos que oferecem garantia de
3 anos? 

Nosso questionamento está correto ?

--

Ricardo Mota
Eurovia Veículos
CNPJ 02.671.595/002-13    
Fones: (81) 3479-6460 / 99878-4969 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Sr. Chefe SAPEV
 
Segue anexo aos presentes autos pedido de

esclareceimento de potencial licitante, Pregão 65/2020, dessa
forma solicitamos o pronunciamento da Unidade de V.Sª
responsável pela elaboração do Termo de Referência. 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 0768228
 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL-PORTARIA

81/2020 PRESIDÊNCIA TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/09/2020, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768230 e o código CRC 07376D57.

0007133-91.2020.6.02.8000 0768230v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Senhor Pregoeiro Oficial,
 
Conforme solicitado, apresentam-se as respostas

aos questionamentos:
"1) Prezado pregoeiro, para os efeitos desta

licitação será considerado “veículos 0 Km”, o veículo a motor
de propulsão antes de seu registro e licenciamento vendidos
por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo
próprio fabricante, nos termos da Deliberação CONTRAN nº
64, de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979 ? Já
que o TRE é um órgão FEDERAL, deve-se ser vinculadas as
leis FEDERAIS."

Resposta: Questionamento apropriado
para Assessoria Jurídica.

"2) O item 2.2 do edital, consta que o veículo deve
apresentar garantia de 3 anos. Neste caso só serão aceitos
veículos que oferecem garantia de 3 anos?"

Resposta: Não. Só serão aceitos veículos com
garantia a partir de 3 anos. Trata-se de mínimo aceitável,
limite inferior: garantias mais longas são aceitáveis.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 22/09/2020, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768262 e o código CRC 4CEE57A2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Sr. Assessor Jurídico TRE/AL/DG
 
Solicito o pronunciamento conclusivo de V.Sª

quanto ao pedido de esclarecimento requerido por potencial
licitante, evento sei nº 0768228, considerando o apontamento
da Unidade Requisitante registrado através de despacho,
evento sei nº 0768262.

Cordialmente.
 
PREGOERIO OFICIAL/ PORTARIA 81/2020-

PRESIDÊNCIA TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/09/2020, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768304 e o código CRC A5CC84A7.

0007133-91.2020.6.02.8000 0768304v1
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PROCESSO : 0007133-91.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : PREGÃO 56/2020. VEÍCULOS. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

Parecer nº 1737 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Pregoeiro, 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, em face do

encaminhamento de Vossa Senhoria (0768304), para
responder pedido de esclarecimento formulado por potencial
licitante, no decorrer do pregão eletrônico em epígrafe:  

 

"1) Prezado pregoeiro, para os efeitos
desta licitação será considerado “veículos
0 Km”, o veículo a motor de propulsão
antes de seu registro e licenciamento
vendidos por uma concessionária
autorizada pelo fabricante ou pelo próprio
fabricante, nos termos da Deliberação
CONTRAN nº 64, de 30 de maio de 2008,
e Lei Federal nº 6.729/1979 ? Já que o
TRE é um órgão FEDERAL, deve-se ser
vinculadas as leis FEDERAIS."

 
 
Enfrentando questão correlata, na ocasião arguída

em fase de recurso no decorrer do Pregão nº 50/2017, a
Assessoria Jurídica da Presidência (Parecer nº 1817
SEI 0323480 - Proc. SEI nº 0007867-93.2017.6.02.8502)
esgotou o tema: 

 
"...Assim, seria prescindível adentrar no
mérito do recurso apresentado, visto que
já foi efetuada a retratação pelo pregoeiro
responsável. Entretanto, considerando o
fato de o procedimento ter chegado a esta
Assessoria Jurídica e, ainda, em atenção
ao princípio da autotutela administrativa,
cumpre tecer considerações sobre as
razões do apelo, por oportuno.
 
Na descrição das especificações do item
licitado (0286504), no item 3.1, exige-se a
entrega de 01 (um) veículo automotor
tipo VAN, de passageiros, teto alto, zero
quilômetro, combustível a diesel, na cor
branca, de fabricação nacional e
ano/modelo 2018.
 
Ademais, em vários trechos do Edital
também se afirma que o objeto do certame
seria veículo novo, como bem observado
pelo pregoeiro, em sua manifestação.
 
Tem-se, portanto, a necessidade de que a
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empresa vencedora entregue veículo
novo e zero quilômetro. Para que não
haja dúvidas sobre o que se entende por
veículo novo, cumpre recorrer ao
disposto no anexo da Deliberação
Contran nº 64, de 30/05/2008, que dispõe:
 
2. DEFINIÇÕES
Para efeito dessa Deliberação define-se:
(...)
2.12. VEÍCULO NOVO: veículo de tração,
de carga e transporte coletivo de
passageiros, reboque e semi-
reboque, antes do seu registro e
licenciamento.
 
Nesse sentido, o Edital do Pregão
Eletrônico nº 50/2017 (0309373) prevê,
no item 4.1, regra para a participação das
empresas interessadas, in verbis:
 
4.1. 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 de
seus anexos.
 
Procedendo-se com uma concatenação
lógica com as regras acima dispostas,
tem-se que somente podem participar da
licitação aqueles que puderem fornecer
veículos novos e zero quilômetro,
compreendidos assim aqueles
comercializados antes mesmo de seu
registro e licenciamento.
 
É mister registrar que o Código de
Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) exige
o registro de todos os veículos, conforme
o dispositivo do art. 120, que prescreve:
 
Art. 120. Todo veículo automotor,
elétrico, articulado, reboque ou semi-
reboque, deve ser registrado perante o
órgão executivo de trânsito do Estado ou
do Distrito Federal, no Município de
domicílio ou residência de seu
proprietário, na forma da lei.
 
Com relação ao comércio de veículos
fabricados em território nacional, a Lei nº
6.729/79 regula a relação jurídica entre
as empresas fabricantes e as
distribuidoras dos veículos automotores.
Por meio desse diploma legislativo, é
possível chegar às definições jurídicas de
produtor e distribuidor de veículos, como
segue abaixo:
 
Art. 2° Consideram-se:                  
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I - produtor, a empresa industrial que
realiza a fabricação ou montagem de
veículos automotores;                
II - distribuidor, a empresa comercial
pertencente à respectiva categoria
econômica, que realiza a comercialização
de veículos automotores, implementos e
componentes novos, presta assistência
técnica a esses produtos e exerce outras
funções pertinentes à atividade;             
 
Além disso, o legislador também
disciplinou a relação jurídica de
concessão, estipulando que: 
 
Art . 3º Constitui objeto de concessão:

I - a comercialização de veículos automotores,
implementos e componentes fabricados ou
fornecidos pelo produtor;

 
Por fim, em seu art. 12, limitou
às empresas concessionárias a
comercialização de veículos novos, antes
mesmo do registro e licenciamento dos
mesmos:
 
Art . 12. O concessionário só poderá
realizar a venda de veículos
automotores novos diretamente a
consumidor, vedada a comercialização
para fins de revenda.
 
Da interpretação do texto acima,
a contrario sensu, chega-se à conclusão
de que as empresas não distribuidoras
não podem comercializar veículos novos,
limitando-se a fazer a intermediação dos
veículos de um consumidor a outro. Não
é possível, portanto, que a empresa não
distribuidora comercialize veículo não
registrado, seguindo-se a mesma lógica.
(...)
Portanto, considerando o respeito à
reserva legal para comercialização, bem
como a disposição contida no Art. 120 do
Código Brasileiro de Trânsito (Lei nº
9.503/97), as empresas comerciais não
distribuidoras teriam que comprar o
veículo de concessionários,
posteriormente, registrar, licenciar e
emplacá-lo em seu nome para,
posteriormente, processar o
emplacamento em nome da União (ou
para este Tribunal, em consonância com o
edital do certame), descaracterizando,
segundo a regulamentação, a sua
condição de veículo novo.
 
Portanto, acertado o posicionamento do
pregoeiro, no sentido de que somente as
empresas distribuidoras poderiam
fornecer veículo novo a este Regional, em
conformidade com as exigências
editalícias do Pregão Eletrônico em
tela...."
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Nessa mesma linha, vejamos o que diz o artigo 15,
inciso III, da Lei 8.666/93:

 
"Art. 15. As compras, sempre que possível,
deverão: 
(...)
III - submeter-se às condições de aquisição
e pagamento semelhantes às do setor
privado". (Grifo nosso)

 

Nesse sentido, observe-se que, ordinariamente, as
pessoas físicas e jurídicas interessadas em adquirir veículos
novos, buscam concessionárias (das fábricas). Outrossim, é
consabido pelos consumidores em geral que carros não 0 km
(já emplacados), não são considerados "novos" e sofrem
depreciação, maiores ou menores a depender da
marca/modelo. 

Nesse diapasão, eventual pesquisa de preços de
carros não rodados, mas já emplacados, refletiria uma queda
dos preços.  

Prova da necessidade de se adequar às condições
de aquisição e pagamento praticadas pelo setor privado nos é
dada pela pesquisa de preços realizada pela SEIC, que obteve
orçamentos, de veículos novos, 0 km, das
montadoras, todas satisfazendo a exigência da concessão para
comerciar veículos novos, na conformidade da  Lei n.º
6.729/79,  que dispõe sobre a concessão comercial entre
produtores e distribuidores de veículos automotores de via
terrestre.

Dessa forma, responde-se afirmativamente ao
questionamento lançado.

De qualquer maneira, caso Vossa Senhoria assim
entenda, pode-se aperfeiçoar a redação do termo de referência
e do edital, para deixar mais claro ainda o objeto que se
pretende adquirir, com a devida republicação, na forma da
lei. 

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/09/2020, às 19:13, 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
0768484 e o código CRC 1F6ECC7A.

0007133-91.2020.6.02.8000 0768484v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
Sr. Secretário de Administração
 
Trata-se de pedido de esclarecimento requerido por

potencial licitante, evento nº 0768228, razão pela qual submetemos à
apreciação da Unidade Requisitante, evento sei nº 0768262,
e Unidade AJ-DG, esta apresentou o Parecer 1737, evento sei nº
0768384, sugerindo no final do documento o aperfeiçoamento do
Termo de Referência e consequentemente do Ato Convocatório, a fim
de não restar dúvidas quanto ao aspecto técnico inserido no  ANEXO
I item "3.1 Aquisição - 01 (um) VEÍCULO AUTOMOTOR, DE TIPO
SEDÃ, NOVO, COR PRETA, ANO/ MOD 2020/2021.".

Nesse sentido, corroborando com a Douta Assessoria
Jurídica da Direção Geral, s.m.j, sendo da aquiescência de V.Sª,
sugerimos a republicação do Edital, substituindo o termo "carro
tipo novo", por veículo 0KM, veículo zero quilômetro, com
fundamento na Lei n.º 6.729/79,  que dispõe sobre a concessão
comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores
de via terrestre.

 
Respeitosamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/09/2020, às 13:45, 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
0769109 e o código CRC 0B1F11FC.

0007133-91.2020.6.02.8000 0769109v1
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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 setembro de 2020.
 
À SLC, para promover os ajustes no edital e no

termo de referência, e posterior republicação, na forma da lei,
conforme sugestões da AJ-DG (0768484) e do pregoeiro
(0769109), a fim de tornarem mais claras as características do
objeto que se pretende adquirir.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/09/2020, às 19:16, 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
0769585 e o código CRC 3B920E55.

0007133-91.2020.6.02.8000 0769585v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0007133-91.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO,  objetivando  a
aquisição de  1 (um) veículo automotor tipo sedã,  zero quilômetro, para funcionar como
veículo de representação, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte.

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

1- DO OBJETO

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  aquisição  de  1  (um)  veículo
automotor  tipo sedã,  zero  quilômetro, para  funcionar  como veículo  de  representação,
conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I deste edital.

1.2. Por veículo zero quilômetro, entende-se o automóvel antes de seu
registro e licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou
pelo próprio fabricante.

2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA

2.1. O veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar do recebimento da nota de empenho.

2.2. O  veículo  automotor  deve  ter  garantia  de  fábrica  (assistência
técnica) mínima de 03 (três) anos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

2.3. A contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a manter
o atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na utilização dos
equipamentos e acessórios.

2.4. O  serviço  de  Assistência  Técnica  deverá  ser  prestado  mediante
manutenção  corretiva,  de  acordo  com os  manuais  e  normas  técnicas  específicas  dos
fabricantes,  durante  o  prazo  de  garantia,  com  a  finalidade  de  manter  o  veículo  em
perfeitas condições de uso.

2.5. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina
este edital,  aquela  destinada a remover os  defeitos  de fabricação apresentados pelos
veículos,  compreendendo  substituições  de  peças,  ajustes,  reparos  e  correções
necessárias.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o micro-
empreendedor individual -  MEI,  nos limites previstos da Lei  Complementar  nº 123,  de
2006.

3.3. 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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
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trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento 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 reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declara-
ções: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição 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 prestado por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabi-
litado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previs-
tas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
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4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral  no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conco-
mitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a des-
crição 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 do-
cumentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e tra-
balhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
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5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) a) Valor do veículo ofertado;

b) Marca/modelo;

c) Fabricante; 

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifi-
cação constante no Anexo I;

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
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ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra 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 agen-
tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-
tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas
no Termo de Referência. 

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,  sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances. 
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7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-
puta “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. 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 determi-
nado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo  menos três ofertas  nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais li-
citantes, 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 encerra-
mento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

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

7.15. Não serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 
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7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema,  podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documen-
tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados. 
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7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta clas-
sificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado é de R$ 122.187,50 (cento e
vinte e dois mil,  cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),  que, de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios 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 referi-
rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer  interessado poderá requerer  que se realizem diligências  para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação 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 ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) ho-
ras, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 
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8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro,  no  prazo  de  2  (duas)  horas,  a  partir  da  solicitação,  os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.
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9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al 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 subsequen-
te.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.
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9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, 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: de-
creto de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresen-
tação 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
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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 negati-
va, 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 estadual, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do lici-
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balan-
ço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.
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9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja  por  não  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apre-
sentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, 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 re-
manescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser as-
sinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição do veículo ofertado, inclusive marca e modelo;

d) conter o preço total do veículo ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e  o  valor  global  em algarismos  e  por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada, rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista 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 ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o pra-
zo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrar-
razões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res 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 procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados
da data de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública,  exclusivamente por meio eletrônico,  pelo  e-mail slc@tre-al.-
jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo siste-
ma e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de entrega em conformidade com este edital. 

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para
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celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1. O veículo deverá ser entregue no Edifício-Sede do TRE/AL, situado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió-AL, no horário de expediente normal
deste Tribunal, à Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir
do recebimento da Nota de Empenho.

18.2. O recebimento dos bens, objeto deste pregão, dar-se-á em conformidade
com os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993, modificada pela Lei nº 8.883/1994, se dará
da seguinte forma:

18.2.1. Provisoriamente,  após  efetuada  a  entrega  e  a  realização  de
vistoria, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório;

18.2.2. A vistoria consistirá em verificar a adequação do objeto contratado
com as especificações constantes do presente edital e seus Anexos; e

18.2.3. Definitivamente,  em  até  10  (dez)  dias  úteis  a  contar  do
recebimento  provisório,  após  a  verificação  de  qualidade,  quantidade  e
especificações de cada veículo e consequente aceitação, mediante emissão do
Termo de Recebimento Definitivo.

18.3. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as normas de proteção
ao consumidor.

18.4 Após  o  recebimento  definitivo,  o  veículo  deverá  ser  tombado  pela
Coordenadoria de Material e Patrimônio.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;
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VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

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

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

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:

a)  Multa  de mora de  0,5% (cinco décimos por  cento)  ao dia,  aplicável  até o  5º
(quinto)  dia  de  atraso,  em  razão  de  atraso  no  cumprimento  do  objeto  ou  na
regularização  de  vício  não  justificado  ou  de  justificativa  não  aceita  pela
Administração, calculado sobre o valor total da nota de empenho;

b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em
virtude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias na
entrega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa não
aceita pela Administração.

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de parti-
cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,  por
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para lici-
tar ou contratar com a Administração Pública.

17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do  caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.
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17.8.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.9. 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.

17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a  entrega, 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. 

17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

17.12. 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.

17.13. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos.

17.14. 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.

17.14.1. 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.

17.15. 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.

17.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
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18 - DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento do valor será efetuado após a entrega do veículo, através
de depósito bancário na conta-corrente da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados  da  apresentação  da  nota  fiscal/fatura  referente  ao  fornecimento  do  bem,
devidamente atestada  pela  Comissão  de  Recebimento  e  mediante  a  apresentação  da
seguinte documentação em vigor:

a)    Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND; 
b)    Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF; 
c)   Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal.

20.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

20.3. A apresentação de nota fiscal com incorreções ou desacompanhada
da  documentação  requerida  acima  implicará  na  sua  devolução  à  CONTRATADA  para
regularização,  devendo  o  prazo  de  pagamento  ser  contado  a  partir  da  data  de  sua
reapresentação.

20.4. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de
emissão de notas fiscais.

20.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

20.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reterá, na fonte, sobre os
pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF
nº 480, de 15/12/2004, modificada pela Instrução Normativa SRF nº 539, de 25/04/2005, e
pela Instrução Normativa SRF nº 706/2007.

20.8. Não haverá a retenção acima, caso a Contratada seja optante pelo
Regime  Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições  devidos  pela
Microempresa  e  Empresa  de  Pequeno  Porte,  instituído  pela  Lei  Complementar  nº
123/2006,  mediante  comprovação  da  opção,  ou  se  encontre  em  uma  das  situações
elencadas  no  art.  3º  da  Instrução  Normativa  SRF  nº  480/2004  e  suas  alterações
posteriores.

20.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da Parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado
I = (TX/100)/365;      I=(6/100)/365;     I=0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%.

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no Programa de Trabalho  -  Gestão  do Processo  Eleitoral;  PTRES n°  167674,
Natureza da Despesa n° 339045 (Material Permanente).

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

21.1. São obrigações do Contratante:

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis  à boa execução para o
fornecimento dos objetos deste Edital;

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do
objeto do contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual;

c) Efetuar  o  pagamento à  Contratada  de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidas neste Edital; e

d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execu-
ção contratual, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. São obrigações da contratada:

a) Fornecer  o  veículo  novo,  cotado  em  estrita  conformidade  com  as
especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas
retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições
estabelecidas;

b) Entregar o veículo objeto deste Edital de Licitação na sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) no prazo estipulado e pelo preço
constante em sua proposta, devidamente emplacado;

c) Prestar  assistência  técnica,  com  fornecimento  de  peças,  durante  o
período  de  garantia,  respeitando  o  prazo  máximo  de  03  (três)  dias,
contados  a  partir  da  comunicação  do  defeito  apresentado,  para  a
conclusão dos reparos, por intermédio da rede autorizada ou credenciada
do fabricante, de acordo com as normas específicas, sem qualquer ônus
adicional para o TRE/AL;

Minuta de edital (repetição com complementação) (0772479)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 220



2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

d) Arcar  com  todas  as  despesas,  diretas  ou  indiretas,  decorrentes  do
cumprimento  das  obrigações  assumidas,  inclusive  aquelas  com
deslocamento  dos  técnicos,  socorro  mecânico,  reboque,  enquanto
perdurar a vigência da garantia oferecida pela Contratada, de acordo com
o manual de garantia do fabricante;

e) Disponibilizar  todas  as  peças  de  reposição,  originais  ou  genuínas,
necessárias à manutenção dos veículos;

f) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do
bem,  inclusive  durante  a  execução  de  serviço(s)  de  manutenção  em
garantia;

g) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

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

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

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

k) Manter um representante em contato direto e constante com o Contra-
tante, durante a execução do contrato, bem como indicar o responsável
para acionamento referente aos Termos de Garantia.

23 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

23.1. 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. 

23.2. 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.
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23.3. 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.

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

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

24.5. 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. 

24 - DA FISCALIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO.

24.1. A fiscalização da contratação oriunda deste Pregão ficará a cargo da
Comissão de Recebimento designada pela Administração do TRE/AL.

24.2. São atribuições da Comissão de Recebimento:

a) Verificar o produto objetivando garantir sua qualidade e conformidade
com este Edital e seus anexos;

b)  Manter  organizado  e  atualizado  um  sistema  de  controle  sobre  o
fornecimento realizado, acompanhando toda a regularização do veículo
adquirido;

c) Emitir o Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, conforme consta
no item 9 “Do Local e do Recebimento do Veículo” do Anexo I deste Edital;

d) Atestar e encaminhar a nota fiscal à Seção de Administração de Prédios
e Veículos – SAPEV; e

e) Encaminhar, após o recebimento definitivo, o veículo à Coordenadoria
de Material e Patrimônio para as devidas providências.

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

25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica 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 vali-
dade 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 contra-
tação.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

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. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que  
impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o  
primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

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 25.11, 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:
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ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

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 Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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          ANEXO I

          TERMO DE REFERÊNCIA

1 – Objeto Aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo sedan, zero quilômetro, para fun-
cionar como veículo de representação, conforme especificações descritas nes-
te Termo de Referência. 

Por veículo zero quilômetro, entende-se o automóvel antes de seu registro e
licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou
pelo próprio fabricante.

2 – Justificativa

A aquisição visa atender à demanda de deslocamento da Presidência e Vice-
Presidência deste Tribunal, considerando, inclusive, que o veículo que se pre-
tende adquirir possui maiores itens de segurança e confiabilidade mecânica. 

3 – Quantidade e
Especificações

3.1 01 (um) VEÍCULO AUTOMOTOR, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR PRETA, ANO/
MOD  2020/2021.
Características:

1 – COR PRETA;

2 – MOTORIZAÇÃO 140cv, NO MÍNIMO; 

3 – FUNCIONAMENTO A ÁLCOOL E GASOLINA, NO MÍNIMO; 

4 – CÂMBIO AUTOMÁTICO; 

5 – ALTURA MÍNIMA 1.400mm 

6 – COMPRIMENTO MÍNIMO 4.600mm 

7 – ENTRE-EIXOS MÍNIMO 2.600mm 

DEVERA SER EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS ORIGINAIS 
DE FÁBRICA; 

8 – AR-CONDICIONADO DE FABRICA; 

9 – DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; 

10 – PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO PINTADOS NA MESMA COR DO 
VEÍCULO; 

11 – FARÓIS DE NEBLINA; 

12 – TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS; 

13 – COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; 

14 – TAPETES DE BORRACHA; 

15 – CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, NO MÍNIMO; 
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16 – VEÍCULO COM 4 (QUATRO) PORTAS, COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; 

17 – AIRBAGS FRONTAL PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS; 

18 – PROTETOR DE CÁRTER;

18 – PROTETOR DE CÁRTER;

19 –BANCOS DE COURO NA COR PRETA; 

20 –TODOS OS DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN; 

ACESSÓRIOS MÍNIMOS ORIGINAIS DE FÁBRICA:

21 – SOM AUTOMOTIVO AM/FM/BLUETOOTH/MP3  ;  

22 – ANTENA EXTERNA PARA AM/FM;

DEMAIS OBRIGAÇÕES:

23 – INSTALAR PELÍCULA NOS VIDROS DIANTEIRO, LATERAIS E TRASEIRO, NO 
NÍVEL MÁXIMO, DENTRO DOS PADRÕES PERMITIDOS PELOS ÓRGÃOS 
FISCALIZADORES. 

24 – CONTER O VEÍCULO TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA 
LEGALMENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS 
PELA LEI Nº 9503/1997; 

25 – VEÍCULO JÁ LICENCIADO JUNTO AO DETRAN/AL, ISENTO DE IPVA; 

26 - COMPROVAR PRESENÇA DE CONCESSIONÁRIA DA MARCA/FABRICANTE 
DO VEÍCULO NO ESTADO DE ALAGOAS, ONDE SE POSSAM REALIZAR AS 
MANUTENÇÕES EM GARANTIA.

4 – Valor estimado
da aquisição

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

5 – Prazo de
entrega

Prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da emissão da Nota de Empenho.
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6 - Pagamento

6.1- O pagamento será efetuado após a entrega do veículo na seguinte for-
ma:
6.2. O pagamento será efetuado, após a entrega dos veículos, mediante de-
pósito bancário na conta-corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez)
dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao forne-
cimento do bem, devidamente atestada pela Comissão de Recebimento e
mediante a apresentação da seguinte documentação em vigor:
 a)– Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND;
b) – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF;
c) – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal.
6.3- Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penali-
dades eventualmente aplicadas;

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

7 – Garantia e 
Assistência

Técnica do veículo

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

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos re-
cursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
para o exercício de 2020.

9 – Do local e do re-
cebimento do Veículo

9.1- O objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no Edifí-
cio sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu de
Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, no horário de expediente das 13:30 h as
19:30  h deste regional, à Comissão de Recebimento;
9.2- O recebimento do bem, objeto do Edital de Licitação e deste Termo de
Referência  dar-se-á  em conformidade  com os  artigos  73  e  76  da  Lei  nº
8666/93, modificada pela Lei nº 8883/94;
9.2.1– Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização de vistoria,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
9.2.2- A vistoria consistirá em verificará a adequação do objeto contratado
com as especificações constantes no Edital de Licitação e neste Termo de Re-
ferência;
9.2.3– Definitivamente, em até 10(dez) dias úteis a contar do Recebimento
provisório, após a verificação de qualidade, quantidade e especificações do
veículo e consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebi-
mento Definitivo;
9.3- O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos ví-
cios aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as nor-
mas de proteção ao consumidor;
9.4- Após o Recebimento Definitivo o bem deverá ser encaminhado à Coorde-
nadoria de Material e Patrimônio para o respectivo tombamento.

10 – Unidade
Fiscalizadora

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

11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

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

  12 – Obrigações
da    

      Contratada

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

   13 – Obrigações
do 

      Contratante

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

14 – Sustentabilidade

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

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

14.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instru-
ção Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CO-
NAMA 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
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de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado trata-
mento dos impactos ambientais específicos.

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

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

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

Maceió/AL, 01 de setembro 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 II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA 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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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
À AJ-DG, para ciência da complementação efetuada

na minuta de edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/09/2020, às 08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772481 e o código CRC 6DDB63DE.

0007133-91.2020.6.02.8000 0772481v1
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PROCESSO : 0007133-91.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

 

Parecer nº 1782 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Diretor-Geral, 
 
Trata-se da republicação do edital do Pregão

Eletrônico nº 65/2020, após as alterações efetuadas no edital,
em razão de pedido de esclarecimento formulado por
potencial licitante,  versando sobre possíveis inadequações do
edital do certame licitatório que visa à aquisição de 1 (um)
veículo automotor tipo sedã para funcionar como veículo de
representação,

As questões levantadas ensejaram a elaboração de
novo termo de referência , conforme recomendado por esta
AJ-DG (0768484) e acatado pelo Senhor Pregoeiro (0769109) e
Secretário de Administração (0769585), o que gerou nova
minuta de edital (0772479) elaborado pela SLC, melhor
definindo o objeto que se pretende adquirir: 1 (um) veículo
automotor tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como
veículo de representação, conforme especificações e
condições assentadas no ANEXO I do edital, sendo que por
veículo zero quilômetro, entende-se o automóvel antes de seu
registro e licenciamento, vendido por uma concessionária
autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante.  

Dessa forma,  em complemento ao   Parecer nº
1.661 (0762798),  na forma prevista no parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova, em
face de sua regularidade jurídica, a minuta edital de  pregão,
na forma eletrônica, do tipo menor preço  (0772479),
objetivando a 1 (um) veículo automotor tipo sedã para
funcionar como veículo de representação.

De relevo citar o que preconiza o artigo 22, do
Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta a licitação na
modalidade pregão, na forma eletrônica: 

 
Art. 22.  Modificações no edital serão
divulgadas pelo mesmo instrumento de
publicação utilizado para divulgação do
texto original e o prazo inicialmente
estabelecido será reaberto, exceto se,
inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas,
resguardado o tratamento isonômico aos
licitantes.
 

 Em conclusão, sendo a modificação efetuada capaz
de altrerar a formulação de propostas, recomenda-se a
republicação do edital, com reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, na forma da regulamentação de regência. 

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 28/09/2020, às 11:30, 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
0772549 e o código CRC 76867DE5.
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Aviso 01/10/2020 13:16:59
 
Srs.(as) Licitantes, as ações administrativas que deram origem ao presente certame licitatório, Processo nº 7133-91.2020,
encontram-se em fase de revisão de atos administrativos internos, mais precisamente, alteração no edital no que diz
respeito aos critérios de aceitação e julgamento de propostas, razão pela qual o Pregão 65/2020 não será iniciado às 14
horas da presente data, 01/10/2020. Estamos aguardando a decisão de republicação do Ato Convocatório e a consequente
reabertura de prazos para apresentação de propostas de preços. PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Fechar
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DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2020.
Srª Chefer SLC.
 
Segue anexo aos presentes autos publicação no

COMPRASNET do adiamento da abertura do certame 65/2020,
evento sei nº 0775736, para devida divulgação no site oficial
desta Corte Eleitoral, considerando o pronuniamento exarado
no Parecer AJ-DG, evento sei nº 0772549.

 
Cordialmente.
 
Pregoeiro OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 01/10/2020, às 13:25, 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
0775738 e o código CRC D49178CC.
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de outubro de 2020.
Tendo em conta o disposto no Parecer 1782

(0772549), tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo
Desembargador Presidente, para a necessária e competente
deliberação, com a recomendação de que seja autorizada a
publicação da minuta edital de pregão constante do evento
S E I 0772479, na forma eletrônica, do tipo menor preço 
(0772479), objetivando à aquisição de 1 (um) veículo
automotor tipo sedã para funcionar como veículo de
representação.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/10/2020, às 18:28, 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
0777377 e o código CRC 6FD26FBC.

0007133-91.2020.6.02.8000 0777377v1

Conclusão GDG 0777377         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 238



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007133-91.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição.Veículo automotor. tipo sedan.

 

Decisão nº 2377 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0777377.

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 por item,
objetivando a aquisição de 01(um) veículo automotor tipo sedan para
funcionar como veículo de representação.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0772479, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1782 (0772549), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/10/2020, às 19:24, 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
0778111 e o código CRC AE0F6FB9.

0007133-91.2020.6.02.8000 0778111v2
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DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2020.
À SLC, para divulgar o aviso de licitação, na forma

determinada pela Presidência, na Decisão nº 2377
(doc. 0778111).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2020, 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
0778502 e o código CRC 7408C017.
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº 73/2020 Nº 73/2020

PROCESSO Nº 0007133-91.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 22 de outubro 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,  objetivando  a
aquisição de  1 (um) veículo automotor tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como
veículo de representação, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte.

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

1- DO OBJETO

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  aquisição  de  1  (um)  veículo
automotor  tipo sedã,  zero  quilômetro,  para funcionar  como veículo  de  representação,
conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I deste edital.

1.2. Por veículo zero quilômetro, entende-se o automóvel antes de seu
registro e licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou
pelo próprio fabricante.

2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA

2.1. O veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar do recebimento da nota de empenho.

2.2. O  veículo  automotor  deve  ter  garantia  de  fábrica  (assistência
técnica) mínima de 03 (três) anos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.
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2.3. A contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a manter
o atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na utilização dos
equipamentos e acessórios.

2.4. O  serviço  de  Assistência  Técnica  deverá  ser  prestado  mediante
manutenção  corretiva,  de  acordo  com os  manuais  e  normas  técnicas  específicas  dos
fabricantes,  durante  o  prazo  de  garantia,  com  a  finalidade  de  manter  o  veículo  em
perfeitas condições de uso.

2.5. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina
este edital,  aquela  destinada a remover os  defeitos  de fabricação apresentados pelos
veículos,  compreendendo  substituições  de  peças,  ajustes,  reparos  e  correções
necessárias.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o micro-
empreendedor individual -  MEI,  nos limites previstos da Lei  Complementar  nº 123,  de
2006.

3.3. 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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
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sessoramento 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 reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declara-
ções: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição 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 prestado por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabi-
litado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previs-
tas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
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4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral  no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conco-
mitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a des-
crição 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 do-
cumentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e tra-
balhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
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5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) a) Valor do veículo ofertado;

b) Marca/modelo;

c) Fabricante; 

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifi-
cação constante no Anexo I;

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
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ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra 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 agen-
tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-
tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas
no Termo de Referência. 

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,  sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances. 
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7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-
puta “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. 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 determi-
nado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo  menos três ofertas  nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais li-
citantes, 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 encerra-
mento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

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

7.15. Não serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 
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7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema,  podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documen-
tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados. 
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7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta clas-
sificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado é de R$ 122.187,50 (cento e
vinte e dois mil,  cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),  que, de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios 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 referi-
rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer  interessado poderá requerer  que se realizem diligências  para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação 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 ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) ho-
ras, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 
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8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro,  no  prazo  de  2  (duas)  horas,  a  partir  da  solicitação,  os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.
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9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al 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 subsequen-
te.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.
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9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, 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: de-
creto de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresen-
tação 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
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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 negati-
va, 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 estadual, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do lici-
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balan-
ço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.
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9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja  por  não  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apre-
sentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, 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 re-
manescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser as-
sinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição do veículo ofertado, inclusive marca e modelo;

d) conter o preço total do veículo ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e  o  valor  global  em algarismos  e  por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada, rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista 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 ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o pra-
zo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrar-
razões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res 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 procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados
da data de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública,  exclusivamente por meio eletrônico,  pelo  e-mail slc@tre-al.-
jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo siste-
ma e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de entrega em conformidade com este edital. 

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para
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celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1. O veículo deverá ser entregue no Edifício-Sede do TRE/AL, situado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió-AL, no horário de expediente normal
deste Tribunal, à Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir
do recebimento da Nota de Empenho.

18.2. O recebimento dos bens, objeto deste pregão, dar-se-á em conformidade
com os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993, modificada pela Lei nº 8.883/1994, se dará
da seguinte forma:

18.2.1. Provisoriamente,  após  efetuada  a  entrega  e  a  realização  de
vistoria, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório;

18.2.2. A vistoria consistirá em verificar a adequação do objeto contratado
com as especificações constantes do presente edital e seus Anexos; e

18.2.3. Definitivamente,  em  até  10  (dez)  dias  úteis  a  contar  do
recebimento  provisório,  após  a  verificação  de  qualidade,  quantidade  e
especificações de cada veículo e consequente aceitação, mediante emissão do
Termo de Recebimento Definitivo.

18.3. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as normas de proteção
ao consumidor.

18.4 Após  o  recebimento  definitivo,  o  veículo  deverá  ser  tombado  pela
Coordenadoria de Material e Patrimônio.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;
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VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

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

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

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:

a)  Multa  de mora de  0,5% (cinco décimos por  cento)  ao dia,  aplicável  até o  5º
(quinto)  dia  de  atraso,  em  razão  de  atraso  no  cumprimento  do  objeto  ou  na
regularização  de  vício  não  justificado  ou  de  justificativa  não  aceita  pela
Administração, calculado sobre o valor total da nota de empenho;

b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em
virtude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias na
entrega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa não
aceita pela Administração.

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de parti-
cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,  por
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para lici-
tar ou contratar com a Administração Pública.

17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do  caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

Edital do PE nº 73/2020 (0780327)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 259



2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

17.8.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

17.9. 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.

17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a  entrega, 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. 

17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

17.12. 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.

17.13. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos.

17.14. 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.

17.14.1. 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.

17.15. 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.

17.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
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18 - DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento do valor será efetuado após a entrega do veículo, através
de depósito bancário na conta-corrente da Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados  da  apresentação  da  nota  fiscal/fatura  referente  ao  fornecimento  do  bem,
devidamente atestada  pela  Comissão  de  Recebimento  e  mediante  a  apresentação  da
seguinte documentação em vigor:

a)    Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND; 
b)    Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF; 
c)   Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal.

20.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

20.3. A apresentação de nota fiscal com incorreções ou desacompanhada
da  documentação  requerida  acima  implicará  na  sua  devolução  à  CONTRATADA  para
regularização,  devendo  o  prazo  de  pagamento  ser  contado  a  partir  da  data  de  sua
reapresentação.

20.4. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de
emissão de notas fiscais.

20.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

20.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reterá, na fonte, sobre os
pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF
nº 480, de 15/12/2004, modificada pela Instrução Normativa SRF nº 539, de 25/04/2005, e
pela Instrução Normativa SRF nº 706/2007.

20.8. Não haverá a retenção acima, caso a Contratada seja optante pelo
Regime  Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições  devidos  pela
Microempresa  e  Empresa  de  Pequeno  Porte,  instituído  pela  Lei  Complementar  nº
123/2006,  mediante  comprovação  da  opção,  ou  se  encontre  em  uma  das  situações
elencadas  no  art.  3º  da  Instrução  Normativa  SRF  nº  480/2004  e  suas  alterações
posteriores.

20.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da Parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado
I = (TX/100)/365;      I=(6/100)/365;     I=0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%.

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no Programa de Trabalho  -  Gestão  do Processo  Eleitoral;  PTRES n°  167674,
Natureza da Despesa n° 339045 (Material Permanente).

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

21.1. São obrigações do Contratante:

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis  à boa execução para o
fornecimento dos objetos deste Edital;

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do
objeto do contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual;

c) Efetuar  o  pagamento à  Contratada  de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidas neste Edital; e

d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execu-
ção contratual, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. São obrigações da contratada:

a) Fornecer  o  veículo  novo,  cotado  em  estrita  conformidade  com  as
especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas
retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições
estabelecidas;

b) Entregar o veículo objeto deste Edital de Licitação na sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) no prazo estipulado e pelo preço
constante em sua proposta, devidamente emplacado;

c) Prestar  assistência  técnica,  com  fornecimento  de  peças,  durante  o
período  de  garantia,  respeitando  o  prazo  máximo  de  03  (três)  dias,
contados  a  partir  da  comunicação  do  defeito  apresentado,  para  a
conclusão dos reparos, por intermédio da rede autorizada ou credenciada
do fabricante, de acordo com as normas específicas, sem qualquer ônus
adicional para o TRE/AL;
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d) Arcar  com  todas  as  despesas,  diretas  ou  indiretas,  decorrentes  do
cumprimento  das  obrigações  assumidas,  inclusive  aquelas  com
deslocamento  dos  técnicos,  socorro  mecânico,  reboque,  enquanto
perdurar a vigência da garantia oferecida pela Contratada, de acordo com
o manual de garantia do fabricante;

e) Disponibilizar  todas  as  peças  de  reposição,  originais  ou  genuínas,
necessárias à manutenção dos veículos;

f) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do
bem,  inclusive  durante  a  execução  de  serviço(s)  de  manutenção  em
garantia;

g) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

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

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

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

k) Manter um representante em contato direto e constante com o Contra-
tante, durante a execução do contrato, bem como indicar o responsável
para acionamento referente aos Termos de Garantia.

23 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

23.1. 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. 

23.2. 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.
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23.3. 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.

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

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

24.5. 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. 

24 - DA FISCALIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO.

24.1. A fiscalização da contratação oriunda deste Pregão ficará a cargo da
Comissão de Recebimento designada pela Administração do TRE/AL.

24.2. São atribuições da Comissão de Recebimento:

a) Verificar o produto objetivando garantir sua qualidade e conformidade
com este Edital e seus anexos;

b)  Manter  organizado  e  atualizado  um  sistema  de  controle  sobre  o
fornecimento realizado, acompanhando toda a regularização do veículo
adquirido;

c) Emitir o Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, conforme consta
no item 9 “Do Local e do Recebimento do Veículo” do Anexo I deste Edital;

d) Atestar e encaminhar a nota fiscal à Seção de Administração de Prédios
e Veículos – SAPEV; e

e) Encaminhar, após o recebimento definitivo, o veículo à Coordenadoria
de Material e Patrimônio para as devidas providências.

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

25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica 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 vali-
dade 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 contra-
tação.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

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. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que  
impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o  
primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

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 25.11, 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:
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ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

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, 06 de outubro de 2020.

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

          TERMO DE REFERÊNCIA

1 – Objeto Aquisição de 01 (um) veículo automotor tipo sedan, zero quilômetro, para fun-
cionar como veículo de representação, conforme especificações descritas nes-
te Termo de Referência. 

Por veículo zero quilômetro, entende-se o automóvel antes de seu registro e
licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou
pelo próprio fabricante.

2 – Justificativa

A aquisição visa atender à demanda de deslocamento da Presidência e Vice-
Presidência deste Tribunal, considerando, inclusive, que o veículo que se pre-
tende adquirir possui maiores itens de segurança e confiabilidade mecânica. 

3 – Quantidade e
Especificações

3.1 01 (um) VEÍCULO AUTOMOTOR, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR PRETA, ANO/
MOD  2020/2021.
Características:

1 – COR PRETA;

2 – MOTORIZAÇÃO 140cv, NO MÍNIMO; 

3 – FUNCIONAMENTO A ÁLCOOL E GASOLINA, NO MÍNIMO; 

4 – CÂMBIO AUTOMÁTICO; 

5 – ALTURA MÍNIMA 1.400mm 

6 – COMPRIMENTO MÍNIMO 4.600mm 

7 – ENTRE-EIXOS MÍNIMO 2.600mm 

DEVERA SER EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS ORIGINAIS DE
FÁBRICA; 

8 – AR-CONDICIONADO DE FABRICA; 

9 – DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; 

10 – PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO PINTADOS NA MESMA COR DO 
VEÍCULO; 

11 – FARÓIS DE NEBLINA; 

12 – TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS; 

13 – COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; 

14 – TAPETES DE BORRACHA; 

15 – CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, NO MÍNIMO; 
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16 – VEÍCULO COM 4 (QUATRO) PORTAS, COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; 

17 – AIRBAGS FRONTAL PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS; 

18 – PROTETOR DE CÁRTER;

18 – PROTETOR DE CÁRTER;

19 –BANCOS DE COURO NA COR PRETA; 

20 –TODOS OS DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN; 

ACESSÓRIOS MÍNIMOS ORIGINAIS DE FÁBRICA:

21 – SOM AUTOMOTIVO AM/FM/BLUETOOTH/MP3  ;  

22 – ANTENA EXTERNA PARA AM/FM;

DEMAIS OBRIGAÇÕES:

23 – INSTALAR PELÍCULA NOS VIDROS DIANTEIRO, LATERAIS E TRASEIRO, NO 
NÍVEL MÁXIMO, DENTRO DOS PADRÕES PERMITIDOS PELOS ÓRGÃOS 
FISCALIZADORES. 

24 – CONTER O VEÍCULO TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA 
LEGALMENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS 
PELA LEI Nº 9503/1997; 

25 – VEÍCULO JÁ LICENCIADO JUNTO AO DETRAN/AL, ISENTO DE IPVA; 

26 - COMPROVAR PRESENÇA DE CONCESSIONÁRIA DA MARCA/FABRICANTE 
DO VEÍCULO NO ESTADO DE ALAGOAS, ONDE SE POSSAM REALIZAR AS 
MANUTENÇÕES EM GARANTIA.

4 – Valor estimado
da aquisição

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

5 – Prazo de
entrega

Prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da emissão da Nota de Empenho.
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6 - Pagamento

6.1- O pagamento será efetuado após a entrega do veículo na seguinte for-
ma:
6.2. O pagamento será efetuado, após a entrega dos veículos, mediante de-
pósito bancário na conta-corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez)
dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao forneci-
mento do bem, devidamente atestada pela Comissão de Recebimento e me-
diante a apresentação da seguinte documentação em vigor:
 a)– Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND;
b) – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF;
c) – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal.
6.3- Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penali-
dades eventualmente aplicadas;

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

7 – Garantia e 
Assistência

Técnica do veículo

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

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recur-
sos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
para o exercício de 2020.

9 – Do local e do re-
cebimento do Veículo

9.1- O objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no Edifí-
cio sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu de
Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, no horário de expediente das 13:30 h as
19:30  h deste regional, à Comissão de Recebimento;
9.2- O recebimento do bem, objeto do Edital de Licitação e deste Termo de
Referência  dar-se-á  em  conformidade  com  os  artigos  73  e  76  da  Lei  nº
8666/93, modificada pela Lei nº 8883/94;
9.2.1– Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização de vistoria,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
9.2.2- A vistoria consistirá em verificará a adequação do objeto contratado
com as especificações constantes no Edital de Licitação e neste Termo de Re-
ferência;
9.2.3– Definitivamente, em até 10(dez) dias úteis a contar do Recebimento
provisório, após a verificação de qualidade, quantidade e especificações do
veículo e consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebi-
mento Definitivo;
9.3- O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos ví-
cios aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as nor-
mas de proteção ao consumidor;
9.4- Após o Recebimento Definitivo o bem deverá ser encaminhado à Coorde-
nadoria de Material e Patrimônio para o respectivo tombamento.

10 – Unidade
Fiscalizadora

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

11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

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

  12 – Obrigações
da    

      Contratada

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

   13 – Obrigações
do 

      Contratante

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

14 – Sustentabilidade

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

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

14.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instru-
ção Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONA-
MA 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
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de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado trata-
mento dos impactos ambientais específicos.

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

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

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

Maceió/AL, 01 de setembro 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 II

                          PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA 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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EDITAL Nº 65 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2020

 

PROCESSO Nº 0007133-91.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 22 de outubro 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, objetivando a aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo
sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículo de representação, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte.

 
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº
8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de
2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001,
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
 
1- DO OBJETO
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto aquisição de 1 (um) veículo automotor
tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículo de representação,
conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I deste edital.
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1.2. Por veículo zero quilômetro, entende-se o automóvel antes de seu registro
e licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante
ou pelo próprio fabricante.
 
2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA
 
2.1. O veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar do recebimento da nota de empenho.
 
2.2. O veículo automotor deve ter garantia de fábrica (assistência técnica)
mínima de 03 (três) anos, contados a partir da emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
 
2.3. A contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na
utilização dos equipamentos e acessórios.
 
2.4. O serviço de Assistência Técnica deverá ser prestado mediante
manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas
específicas dos fabricantes, durante o prazo de garantia, com a finalidade de
manter o veículo em perfeitas condições de uso.
 
2.5. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este
edital, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação apresentados
pelos veículos, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e
correções necessárias.
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO
 
 
3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
 
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34
da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa
física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar nº 123, de 2006.
3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
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1. 1. 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).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os serviços sejam prestado 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
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julho de 1991.
3 .5 . A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em
sua forma eletrônica.
4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP -
Brasil.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.

 
4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
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documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos
no sistema.
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) a) Valor do veículo ofertado;
b) Marca/modelo;
c) Fabricante;
d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I;
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem
de licitações públicas.
6.6.1. 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
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pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser
inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos lances.
7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
7.11 . Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
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com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na
etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência
ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;
7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.
7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos.
7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de
sua proposta.
7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.22.1. no país;
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7.22.2. por empresas brasileiras;
7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado é de R$ 122.187,50
(cento e vinte e dois mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos), que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
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8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.

 
8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de
2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
 
8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.
8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor, conforme disposto no item 7.24.
8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
9 – DA HABILITAÇÃO.
 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
9.1.1. SICAF;
9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
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Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

 
9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 
9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Edital 65 (0780330)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 283



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

 
9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 
9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:
9.10.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
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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 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 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 estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei;
9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no
cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

 
9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.

 
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

 
9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
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pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob
pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.
9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,
o licitante será declarado vencedor.
10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

c. conter a descrição do veículo ofertado, inclusive marca e modelo;
d. conter o preço total do veículo ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.
10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da
Lei nº 8.666/93).
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10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos
e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição
que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.

 
10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 
10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.
11 - DOS RECURSOS.
 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4 . Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
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anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 
14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no
endereço discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e
Contratos.
14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.
14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.
14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos.
14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
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14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..
15 – DA CONTRATAÇÃO
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do
objeto, valor, prazos de entrega em conformidade com este edital.
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
16.1. O veículo deverá ser entregue no Edifício-Sede do TRE/AL, situado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió-AL, no horário de
expediente normal deste Tribunal, à Comissão de Recebimento, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota de Empenho.
 
18.2. O recebimento dos bens, objeto deste pregão, dar-se-á em conformidade
com os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993, modificada pela Lei nº 8.883/1994,
se dará da seguinte forma:
 
18.2.1. Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização de vistoria,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
 
18.2.2. A vistoria consistirá em verificar a adequação do objeto contratado
com as especificações constantes do presente edital e seus Anexos; e
 
18.2.3. Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento
provisório, após a verificação de qualidade, quantidade e especificações de
cada veículo e consequente aceitação, mediante emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
 
18.3. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as
normas de proteção ao consumidor.
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18.4 Após o recebimento definitivo, o veículo deverá ser tombado pela
Coordenadoria de Material e Patrimônio.
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
1 7 .1 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:
I não entregar a documentação exigida no edital;
II - apresentar documentação falsa;
III - causar o atraso na execução do objeto;
IV - não mantiver a proposta;
V - falhar na execução do contrato;
VI - fraudar a execução do contrato;
VII - comportar-se de modo inidôneo;
VIII - declarar informações falsas; e
IX - cometer fraude fiscal.
17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados.
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
 
a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, aplicável até o 5º
(quinto) dia de atraso, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
regularização de vício não justificado ou de justificativa não aceita pela
Administração, calculado sobre o valor total da nota de empenho;
 
b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho,
em virtude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05
(cinco) dias na entrega do objeto ou não regularização de vício não justificado
ou de justificativa não aceita pela Administração.
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17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública.
 
17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.
 
17.6. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
material em atraso.
 
17.8. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
 
17.9. 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.
 
17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega, 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.
 
17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109
da Lei nº 8.666/1993.
 
17.12. 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.
 
17.13. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
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penalidade imposta ao licitante contratado.
 
17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos.
 
17.14. 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.
 
17.14.1. 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.
 
17.15. 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.
 
17.16. 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 do valor será efetuado após a entrega do veículo, através
de depósito bancário na conta-corrente da Contratada, no prazo máximo de 10
(dez) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao
fornecimento do bem, devidamente atestada pela Comissão de Recebimento e
mediante a apresentação da seguinte documentação em vigor:
 
a) Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND;
b) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF;
c ) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal.
 
20.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.
 
20.3. A apresentação de nota fiscal com incorreções ou desacompanhada da
documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA
para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da
data de sua reapresentação.
 

Edital 65 (0780330)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 292



20.4. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de
emissão de notas fiscais.
 
20.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.
 
20.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
20.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reterá, na fonte, sobre os
pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução
Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela Instrução Normativa SRF
nº 539, de 25/04/2005, e pela Instrução Normativa SRF nº 706/2007.
 
20.8. Não haverá a retenção acima, caso a Contratada seja optante pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pela Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei
Complementar nº 123/2006, mediante comprovação da opção, ou se encontre
em uma das situações elencadas no art. 3º da Instrução Normativa SRF nº
480/2004 e suas alterações posteriores.
 
20.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até
a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado
I = (TX/100)/365; I=(6/100)/365; I=0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%.
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2020, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo
Eleitoral; PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 339045 (Material
Permanente).
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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21.1. São obrigações do Contratante:
 
a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução para o
fornecimento dos objetos deste Edital;
 
b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto
do contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual;
 
c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidas neste Edital; e
 
d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execução
contratual, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.
 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
22.1. São obrigações da contratada:
 
a) Fornecer o veículo novo, cotado em estrita conformidade com as
especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas
retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições
estabelecidas;
 
b) Entregar o veículo objeto deste Edital de Licitação na sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) no prazo estipulado e pelo preço
constante em sua proposta, devidamente emplacado;
 
c) Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o período
de garantia, respeitando o prazo máximo de 03 (três) dias, contados a partir
da comunicação do defeito apresentado, para a conclusão dos reparos, por
intermédio da rede autorizada ou credenciada do fabricante, de acordo com as
normas específicas, sem qualquer ônus adicional para o TRE/AL;
 
d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento
dos técnicos, socorro mecânico, reboque, enquanto perdurar a vigência da
garantia oferecida pela Contratada, de acordo com o manual de garantia do
fabricante;
 
e) Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou genuínas,
necessárias à manutenção dos veículos;
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f) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do
bem, inclusive durante a execução de serviço(s) de manutenção em garantia;
 
g) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
 
h) Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou
indiretamente à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a
terceiros, por sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento por ventura efetuado pelo Contratante;
 
i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do Contrato, inclusive com pessoal
utilizado na execução dos serviços, que não terá qualquer vínculo
empregatício com a Contratante;
 
j) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os
seus empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para
o exercício das atividades; e
 
k) Manter um representante em contato direto e constante com o
Contratante, durante a execução do contrato, bem como indicar o responsável
para acionamento referente aos Termos de Garantia.

 
23 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
 
23.1. 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.
23.2. 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.
23.3. 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.
 
23.4. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de
segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços.
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23.5. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos
sólidos.
 
24.5. 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.
 
24 - DA FISCALIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE
RECEBIMENTO.
 
24.1. A fiscalização da contratação oriunda deste Pregão ficará a cargo da
Comissão de Recebimento designada pela Administração do TRE/AL.
 
24.2. São atribuições da Comissão de Recebimento:
 
a) Verificar o produto objetivando garantir sua qualidade e conformidade com
este Edital e seus anexos;
 
b ) Manter organizado e atualizado um sistema de controle sobre o
fornecimento realizado, acompanhando toda a regularização do veículo
adquirido;
 
c) Emitir o Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, conforme consta no
item 9 “Do Local e do Recebimento do Veículo” do Anexo I deste Edital;
 
d) Atestar e encaminhar a nota fiscal à Seção de Administração de Prédios e
Veículos – SAPEV; e
 
e) Encaminhar, após o recebimento definitivo, o veículo à Coordenadoria de
Material e Patrimônio para as devidas providências.
 
24.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não
eximirá a Contratada da total responsabilidade quanto ao cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.
 
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
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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. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
 
25.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
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 25.11, 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:
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ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.
 
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, 06 de outubro de 2020.
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITALESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0780327.

Em 06 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 08/10/2020, às 14:20, 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
0780330 e o código CRC 86FB7D15.

0007133-91.2020.6.02.8000 0780330v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 06/10/2020 15:58:51 

Licitação

Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 07/10/2020 e Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras) 
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

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 00073/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação 

0007133-91.2020 Menor Preço

Quantidade de Itens 

Equalização de ICMS Internacional 1

Objeto 

Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículo de representação, 

conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital.

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação

07/10/2020

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação 

A partir de  07/10/2020  às 08:00 Em 22/10/2020  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade 
Gestora 

Unidade Gestora 

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho 

00001 2019    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 06/10/2020 15:59:34 

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

Órgão UASG de Atuação 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG 

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação * Ano da Licitação 

00073 / 2020

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação

 Pregão

 Concorrência

 Tomada de Preços

 Convite

 Concurso

Revogada

Anulada

Suspensa

 Tradicional

 Registro de Preço (SRP)

Pesquisar Limpar

UASG 
Origem

Modalidade de 
Licitação

Nº da 
Licitação

Característica Objeto
Situação Atual 

da Licitação
Ação

70011 Pregão Eletrônico 00073/2020 Tradicional
Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã, 
zero quilômetro, para funcionar como veículo de 
rep...

Licitação A 
Publicar

Visualizar 

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado. 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 06/10/2020 16:00:16 

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 00073/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação 

0007133-91.2020 Menor Preço

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

Equalização de ICMS Internacional 

Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados 

122.187,50 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto 

Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículo de representação, 

conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital.

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 Presidente do Tre/al

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação 

07/10/2020

CPF do Responsável Nome Função 

012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações e Contratos

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 07/10/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço 

Logradouro 

Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro 

Farol

Município/UF DDD Telefone Ramal Fax 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 06/10/2020 16:01:01 

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 00073/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

1 1 0

Filtro

Nº do Item Descrição do Item
Itens Vinculados ao 
Grupo

Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010 

Itens Inconsistentes 

Itens Cancelados 

Pesquisar Limpar

Nº 
do 

Item

Tipo 
de 

Item 
(*)

Item
Situação 

do Item na 
Licitação

Qtde 
Item

Unidade de 
Fornecimento

Critério de 
Julgamento

Tipo de 
Benefício

Decr. 
7174

Critério 
de Valor

Grupo
Consis-
tente?

Ação

1 M 

449433 - 
Veículo 
transporte 
pessoal

- 1 Unidade Menor Preço - Não 
Valor 

Estimado 
- Sim Visualizar

(*) M - Material    S - Serviço 

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado. 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 06/10/2020 16:01:30 

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 00073/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Item

Nº do Item Tipo de Item Item 

1 Material 449433 - Veículo transporte pessoal

Unidade de Fornecimento 

Unidade

Descrição Detalhada 

Veículo transporte pessoal, tipo: sedan, combustível: álcool , gasolina, capacidade tanque combustível: mínimo 60 l, 

quantidade portas: 4 un, tipo câmbio: automático, capacidade passageiro: 5 un, potência mínima: 150 cv

 Item Sustentável 

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$) 

1 Bens Comuns Menor Preço Valor Estimado 122.187,50

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

03/09/2020 110.190,00 59.104.760/0001-91 TOYOTA DO BRASIL LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1 Ir Próximo Item

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira  ICPBrasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020100700106

Nº 193, quartafeira, 7 de outubro de 2020ISSN 16777069Seção 3

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo nº 139/2017 (SEI nº 008969/1700.11). Quarto Termo Aditivo
ao Contrato nº 53/2017, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a G&E SE R V I ÇO S
TERCEIRIZADOS LTDA. OBJETO: Repactuação e a prorrogação contratual. VALOR DO TERMO
ADITIVO: R$ 723.839,76. Programa de Trabalho 02.061.0566.4225.0001 0001  JUPROC.
VIGÊNCIA: 01.11.2020 a 31.10.2021. FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 55, inciso III e 57, inciso II,
ambos da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 05.10.2020. ASSINAM: Silvio Artur
Meira Starling, DiretorGeral, pelo Contratante, e Guilherme Leite Castello Branco, Sócio,
pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DIRETORIAGERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento  Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PROSOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do ProSocial, 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 000389620.2015.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001  Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila
11119071 ao Termo de Credenciamento 038/2008 da empresa Associação dos Médicos do
Hospital Pronto Norte  ASMEPRO. Objeto: Alterar a Cláusula Sétima  Do Acréscimo e da
Supressão de0 Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico
Maia Bezerra, DiretorGeral e pela empresa Eudes José Martins Responsável Legal.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF2020/207. Objeto: Aquisição de material farmacêutico e de limpeza 
Álcool Líquido 70% em frascos de 01 litro.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/10/2020
das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro  Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/900285001382020. Entrega das Propostas: a partir
de 07/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/10/2020
às 13h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet  05/10/2020) 90028000012020NE000298

S EC R E T A R I A  G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF2ª RG; Contratada: Toalheiros Real Eireli  EPP.; Objeto do 4º Termo
Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses;
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa
de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.46; Data da
assinatura: 30/09/2020; Proc. n.º TRF2EOF2016/00119; Contrato n.º 046/2016.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000760, emitida em
30/09/2020. Contratante: TRF 2ªRG. Contratado: MAGO PSICO TESTES LTDA. Objeto:
Aquisição de material específico para realização de avaliações psicológicas. Modalidade de
Licitação: Art. 24, II da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061003342576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 3.311,15
(três mil, trezentos e onze reais e quinze centavos).
Proc. nº TRF2EOF2020/000221.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000754, emitida em
29/09/2020. Contratante: TRF 2ªRG. Contratada: DAGGATT TECNOLOGIA LTDA. Objeto:
Aquisição de itens para infraestrutura de rede óptica de dados (Ata 050/2020). Modalidade
de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa: 449052. Valor total do
empenho: R$ 49.866,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais). Proc. nº
T R F 2  EO F 2 0 2 0 / 0 0 0 3 4 .
PUBLIQUESE.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

DIRETORIAGERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 002508791.2020.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.004.10.2020, firmada em 05/10/2020; Orgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/000173; Fornecedora: ALPHA6 VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.,
CNPJ nº 34.091.218/000110; Objeto: Registro de Preços para aquisição de veículos
automotores para renovação de parte da frota do TRF 3ª Região, Item 4; Vigência: 12
meses, a partir da data de sua assinatura; Valor Total: R$ 336.400,00; Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico nº 019/2020RP, com fundamento no art. 15, da Lei nº
8.666/93, na Lei nº 10.520/02, nos Decretos nº 7.892/13, nº 10.024/19, nº 7.746//12, nº
8.538/15 e na Lei Complementar nº 123/06; Signatários: pelo TRF 3ª Região, o Sr. Otávio
Augusto Pascucci Perillo, DiretorGeral, e pela Fornecedora, o Sr. Leandro Zillig Barbosa,
Sócio.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 000933541.2020.6.02.8000; Objeto: aquisição de 306 divisórias em acrílico,
com instalação; Fund. Legal: artigo 4º da Lei nº 13.979/2020, considerando que se trata de
aquisição essencial à proteção ao contágio da COVID19. Empresa contratada: ZIP SIGN
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ  08.257.218/000138, ao preço unitário de R$71,96,
e global de R$ 22.021,90. Ratificação e autorização pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA
DE ARAÚJO, Presidente do TREAL, em 05/10/2020.
Ingrid Pereira de Lima Araújo Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 000724123.2020.6.02.8000; Objeto: Contratação direta da empresa

PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO A INFORMACAO LTDA,

CNPJ nº 05.775.256/000194, para prestação de serviço de suporte operacional ao

Sistema de Automação de Bibliotecas  ALEPH, de acordo com as especificações do

Termo de Referência; Fundamentação Legal: art. 25, I, da Lei nº 8.666/1993; Valor da

contratação: R$ 6.033,11; Autorizado em 03/10/2020, pelo Des. Pedro Augusto

Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2020

Processo SEI nº 000630010.2019.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 30/09/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 59/2020, que tem por objeto a contratação de serviços
especializados de higienização do acervo bibliográfico de aproximadamente 5.000 (cinco
mil) itens da Biblioteca, pertencente a este Regional, adjudicado à empresa EDOC GESTÃO
DE DOCUMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.055.855/000143, vencedora do
objeto, pelo valor total de R$16.500,00, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió/AL, 6 de outubro 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 72/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 000186034.2020. Objeto: Contratação de empresa do ramo de transporte
em veículo automotor com condutores munidos de regular carteira de motorista e telefone
celular, com a finalidade de atender às necessidades de transporte de agentes e materiais
da Justiça Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das
Eleições Gerais 2020, conforme o edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital:
07/10/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol 
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/700115000722020. Entrega das
Propostas: a partir de 07/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 21/10/2020 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet  06/10/2020) 70011000012019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 000713391.2020. Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã,
zero quilômetro, para funcionar como veículo de representação, conforme especificações e
condições assentadas no ANEXO I do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/10/2020
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol  Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/700115000732020. Entrega das Propostas: a partir
de 07/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/10/2020
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet  06/10/2020) 70011000012019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo: PAD 8960/2020 TRE/AM. Termo de Convênio n. 01/2020. Objeto: Ação conjunta
das partes na realização de apoio às Eleições Municipais 2020, no Estado do Amazonas.
CONCEDENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONVENENTE: AGÊNCIA
AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL  AADESAM. CNPJ:
13.272.780/000170. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto
n. 6.170/2007 e alterações posteriores, Decreto n. 93872/1986 e alterações posteriores;
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n. 424/2016 e alterações posteriores. Dotação
Orçamentária: Programa de Trabalho Pleitos Eleitorais  PT 02.061.0570.4269.000100.
Prazo de Vigência: a contar da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da União
e termo final dia 31/12/2020. Dos Recursos: O CONCEDENTE transferirá à CONVENENTE,
para a execução do objeto conveniado, recursos na ordem de R$ 4.667.177,22 (quatro
milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e vinte e dois
centavos), conforme cronograma de desembolso contido no Plano de Trabalho. Assinatura:
02/10/2020. Assinam: Desdor. ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Concedente, e o Sr.
BRÁULIO DA SILVA LIMA pelo Convenente..

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 2893/2017 TREAM Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n. 41/2016,
de prestação de serviço de lavagem, polimento e higienização para a frota de veículos
oficiais do TRE/AM. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: AUTOVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA  ME. Fundamentação Legal: Lei n.
8.666/93, art. 40, XI, combinado com art. 55, III e em especial o seu Art. 57, inciso II. Do
Objeto: alteração do caput da CLÁUSULA TERCEIRA (Do Prazo de Vigência) e da CL ÁU S U L A
SEXTA (Do Preço). Vigência: 12 (doze) meses, de 22/12/2020 a 21/12/2021. Preço: global
estimado de R$ 25.785,90 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa
centavos). Data da Assinatura: 29/09/2020. Assinam: Desdor. Presidente, A R I S T ÓT E L ES
LIMA THURY, pelo Contratante, e o Sr. JONAS UCHÔA SALUSTIANO JUNIOR, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 112º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL

ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa à inclusão de serviço de fornecimento e

instalação de racks para o Datacenter do Empreendimento. O presente acréscimo

importa na quantia de R$ 30.417,08 (trinta mil, quatrocentos e dezessete reais e oito

centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,0568% do valor inicial

atualizado do contrato. O presente termo aditivo alterará o valor do contrato conforme

planilhas orçamentárias em anexo, que passarão a integrar o termo contratual.

Fundamento: art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, c/c

cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo

PAD n.º 11.805/2020. Assina, pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira

Máximo, Presidente. DATA: 05/10/2020
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2020.
À CPREG, 
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 07/10/2020, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780894 e o código CRC 2733D2D1.

0007133-91.2020.6.02.8000 0780894v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
Sr. Chefe SAPEV e/ou servidor Henrique Freire,

responsáveis pela elaboroção do TR/PE/73/2020
 
Trata-se da  solicitação de análise de conformidade

técnica da proposta classificada em primeiro lugar, pregão
73/2020, Empresa PEDRAGON, eveno sei nº 0791858.

A sessão em andamento, aguardando o
pronunciamento de V.Sª

 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/10/2020, às 15:24, 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
0791858 e o código CRC E1D825EE.

0007133-91.2020.6.02.8000 0791858v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
Senhor Pregoeiro,
 
Observa-se a insuficiência da descrição do modelo

ofertado, uma vez que, em pesquisa realizada no sítio
eletrônico do fabricante, verificou-se a existência das versões
"LT", "Premier I" e "Premier II".

Roga-se a gentileza de especificar o objeto
ofertado, para uma análise adequada.

Nota-se ainda a ausência (1) de prazo de validade
da proposta, (2) de declaração de que o preço ofertado inclui
todos os custos, diretos e indiretos, inclusive tributários, para
a perfeita execução da prestação e (3) da comprovação de
presença de concessionária da marca/fabricante em Alagoas,
onde se possam realizar as manutenções em garantia.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção Substituto, em 22/10/2020, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791918 e o código CRC F80E2021.

0007133-91.2020.6.02.8000 0791918v1
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NUNCA FOI UM SEDÃ COMUM.
AGORA ESTÁ AINDA MELHOR.
Com mais de 50 prêmios em 20 anos de história, o Novo 
Honda Civic 2020 é completo de série.

Completo desde a versão de entrada, o Honda Civic 
agora traz a nova versão LX que oferece todo conforto e 
segurança que só um Honda Civic tem. Além disso, traz as 
versões Sport, EX, EXL e Touring repaginadas, com design 
ainda mais so�sticado e novos itens de conforto e tecnologia.

Evoluindo sempre, o Novo Honda Civic 2020 possui design 
exclusivo, so�sticação em acabamento e esportividade, 
máximo conforto, ótima dirigibilidade e desempenho.

Faça um test drive.

NUNCA FOI UM SEDÃ COMUM.
AGORA ESTÁ AINDA MELHOR.

Novo 

 que oferece todo conforto e 
 tem. Além disso, traz as 
 repaginadas, com design 

ainda mais so�sticado e novos itens de conforto e tecnologia.

 possui design 
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DEFINITIVAMENTE NÃO É UM SEDÃ COMUM. 

|  D E S I G N

Mantendo a so�sticação, mas com um moderno toque de 
esportividade, o novo design externo não permite que o 
Novo Honda Civic 2020 passe despercebido. 

Com um novo desenho do para-choque dianteiro e 
novos detalhes na parte traseira, o Honda Civic tem 
personalidade. Seu design inconfundível conta ainda com 
grades frontais cromadas e luzes diurnas (DRL) em 
LED. Na versão Sport possui itens exclusivos como a 
grade frontal e rodas diamantadas com acabamento 
Dark e aerofólio traseiro.

Além disso, o modelo possui a nova opção de cor interna 
cinza1, reforçando o re�namento do acabamento interior.

A versão Touring, que entrega o máximo da experiência 
Civic, possui teto solar e faróis FULL LED.

Faróis Full LED.Rodas de Liga Leve.

Teto Solar.

DEFINITIVAMENTE NÃO É UM SEDÃ COMUM. 
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5  |

COMPLETO EM TODOS OS SENTIDOS.

CONFORTO EM TODOS OS DETALHES.

|  M U L T I C O N E C T I V I D A D E  &  T E C N O L O G I A

|  C O N F O R T O

Multimídia de 7” com Navegador, Interface para 
Smartphone.

Desde a versão de entrada, o Novo Honda Civic 2020 já 
conta com Central Multímidia: são 5” para a versão LX e 7” 
para as demais versões, além de conexões USB e Bluetooth 
à um comando de distância e câmera de ré multivisão, que 
descomplica qualquer manobra.
A versão Touring ainda conta com sistema de som Premium 
com 10 alto-falantes incluindo Subwoofer para máxima 
qualidade sonora.
O volante multifuncional, em todas as versões, possui

Seguindo o conceito Honda: “máximo para o homem, mínimo para a 
máquina”, o Novo Honda Civic 2020 foi desenvolvido para oferecer amplo 
espaço interno para todos os ocupantes, além disso, possui porta-malas de 
até 525L3.

Vem equipado com ar-condicionado digital e ajuste automático de 
temperatura para todas as versões. As versões EXL e Touring contam 
também com função Dual Zone e saída de ar traseira.

O Freio de Estacionamento Eletrônico EPB (Electronic Parking Brake 
Parking Brake) agrega mais comodidade a bordo ao ser acionado com um 
simples toque. Já a função Brake Hold mantém o carro parado, em qualquer 
terreno ou inclinação, até que o pedal do acelerador volte a ser pressionado.

A partir da versão EX o modelo já conta com retrovisor interno 
eletrocrômico (antiofuscamento). As versões EXL e Touring agregam 
sensor de chuva para acionamento automático dos limpadores de para-brisa 
e chave Smart Key. A versão Touring adiciona partida no motor a distância, 
para-brisa com isolamento acústico e o banco do motorista com ajuste 
lombar e regulagens elétricas para maior conforto.

Carregamento por Indução (wireless). Sistema de Som com até 10 Alto-falantes, 
Subwoofer e 452W.

Ar-Condicionado Digital com Função Dual Zone.

Banco do motorista com ajuste lombar e 
regulagens elétricas.

comandos ao alcance das mãos, como o piloto automático 
que mantém a velocidade e os ajustes de áudio e telefone.
A partir da versão Sport, já conta com conectividade para 
smartphones Apple CarPlay e Android Auto™.
Nas versões EXL e Touring, a Central Multimídia ainda 
agrega navegador GPS. E, para seu total conforto, a versão 
Touring ainda possui carregador por indução (wireless) no 
console central. Basta apoiar o seu smartphone2 e, sem a 
necessidade de nenhum �o, o aparelho passa a ser carregado.

Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB) com 
Função Brake Hold.

COMPLETO EM TODOS OS SENTIDOS.

CONFORTO EM TODOS OS DETALHES.
 foi desenvolvido para oferecer amplo 

espaço interno para todos os ocupantes, além disso, possui porta-malas de 

 agrega mais comodidade a bordo ao ser acionado com um 
 mantém o carro parado, em qualquer 

terreno ou inclinação, até que o pedal do acelerador volte a ser pressionado.

 para acionamento automático dos limpadores de para-brisa 
 adiciona partida no motor a distância, 

Sistema de Som com até 10 Alto-falantes, 
Subwoofer e 452W.

Ar-Condicionado Digital com Função Dual Zone.

Banco do motorista com ajuste lombar e 
regulagens elétricas.

comandos ao alcance das mãos, como o piloto automático
que mantém a velocidade e os ajustes de áudio e telefone.
A partir da versão Sport, já conta com conectividade para 
smartphones Apple CarPlay e Apple CarPlay e Apple CarPlay Android Auto™.

EXL e EXL e EXL Touring, a Central Multimídia ainda 
navegador GPS. E, para seu total conforto, a versão 
 ainda possui carregador por indução (wireless) no 

console central. Basta apoiar o seu smartphone2 e, sem a 
necessidade de nenhum �o, o aparelho passa a ser carregado.

Freio de Estacionamento Eletrônico (EPB) com 
Função Brake Hold.

COMPLETO EM TODOS OS SENTIDOS.

CONFORTO EM TODOS OS DETALHES.

|  M U L T I C O N E C T I V I D A D E  &  T E C N O L O G I A

|  C O N F O R T O

Multimídia de 7” com Navegador, Interface para 
Smartphone.

Desde a versão de entrada, o Novo Honda Civic 2020
conta com Central Multímidia: são 5” para a versão 
para as demais versões, além de conexões USB e 
à um comando de distância e câmera de ré multivisão
descomplica qualquer manobra.
A versão Touring ainda conta com sistema de som Premium
com 10 alto-falantes incluindo Subwoofer para máxima Subwoofer para máxima Subwoofer
qualidade sonora.
O volante multifuncional, em todas as versões, possui

Seguindo o conceito Honda: “máximo para o homem, mínimo para a 
máquina”, o Novo Honda Civic 2020 foi desenvolvido para oferecer amplo 
espaço interno para todos os ocupantes, além disso, possui porta-malas de 
até 525L3.

Vem equipado com ar-condicionado digital e ajuste automático de 
temperatura para todas as versões. As versões 
também com função Dual Zone e saída de ar traseira

O Freio de Estacionamento Eletrônico EPB (Electronic Parking Brake 
Parking Brake) agrega mais comodidade a bordo ao ser acionado com um 
simples toque. Já a função Brake Hold mantém o carro parado, em qualquer 
terreno ou inclinação, até que o pedal do acelerador volte a ser pressionado.

A partir da versão EX o modelo já conta com retrovisor interno 
eletrocrômico (antiofuscamento). As versões 
sensor de chuva para acionamento automático dos limpadores de para-brisa 
e chave Smart Key. A versão Touring adiciona partida no motor a distância, 
para-brisa com isolamento acústico e o banco do motorista com 
lombar e regulagens elétricas para maior conforto.

Carregamento por Indução (wireless).
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5  |

UM PACOTE COMPLETO.

|  P E R F O R M A N C E  &  S E G U R A N Ç A

Botão de Partida do Motor (Start/Stop).

Muito seguro e e�ciente, todas as versões do Novo Honda 
Civic 2020 entregam ótima relação entre potência e 
consumo de combustível, garantidos pelo Motor 2.0l i-VTEC 
16 válvulas 155cv até a versão EXL e Motor 1.5l turbo de 
173cv com injeção direta para a versão Touring.

Projetado para o seu conforto, o Honda Civic possui câmbio 
de transmissão automática do tipo CVT (Continuamente 
Variável) e, a partir da versão Sport, Paddle Shift de 7 
velocidades que combinados proporcionam uma condução 
suave, com respostas mais precisas e aceleração linear.

6 Airbags (2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina).

Exclusivo Sistema Honda LaneWatchTM.

O conjunto de suspensões é um grande diferencial para quem procura 
performance e estabilidade ao dirigir. Além das Suspensões Dianteiras 
MacPherson com barras estabilizadoras, o Honda Civic vem de série com 
Suspensão Traseira Multi-Link também com barras estabilizadoras que 
garantem conforto diferenciado e dirigibilidade excepcional.
Tem mais: para dar a partida nas versões EXL e Touring, basta pisar no freio, 
pressionar o botão de partida do motor (START/STOP) e seguir viagem, sem a 
necessidade do uso de chaves para ignição.

Para sua segurança, todas as versões do Honda Civic contam com o sistema 
VSA (Vehicle Stability Assist), que controla a tração das rodas e corrige 
movimentos em situações que exigem mais estabilidade, além do sistema 
HSA (Hill Start Assist), que auxilia a saída em ladeiras, garantindo mais 
segurança e conforto.

O Honda Civic conta com 6 airbags, sendo 2 airbags frontais, 2 laterais e 
mais 2 airbags de cortina em todas as suas versões.

Para a versão Touring, o exclusivo Sistema Honda LaneWatch™ é um 
assistente de visibilidade lateral para redução de pontos cegos.

UM PACOTE COMPLETO.

|  P E R F O R M A N C E  &  S E G U R A N Ç A

Botão de Partida do Motor (Start/Stop).

Muito seguro e e�ciente, todas as versões do Novo Honda 
Civic 2020 entregam ótima relação entre potência e 
consumo de combustível, garantidos pelo Motor 2.0l i-VTEC 
16 válvulas 155cv até a versão 16 válvulas 155cv até a versão 16 válvulas 155cv EXL e Motor 1.5l turbo de 
173cv com injeção direta para a versão Touring

Projetado para o seu conforto, o Honda Civic possui 
de transmissão automática do tipo CVT (Continuamente 
Variável) e, a partir da versão Sport, Paddle Shift de 7 
velocidades que combinados proporcionam uma condução 
suave, com respostas mais precisas e aceleração linear.

Exclusivo Sistema Honda LaneWatchTM.

O conjunto de suspensões é um grande diferencial para quem procura 
performance e estabilidade ao dirigir. Além das 
MacPherson
Suspensão Traseira Multi-Link
garantem conforto diferenciado e dirigibilidade excepcional.
Tem mais: para dar a partida nas versões 
pressionar o 
necessidade do uso de chaves para ignição.

Para sua segurança, todas as versões do 
VSA (Vehicle Stability Assist)
movimentos em situações que exigem mais estabilidade, além do sistema 
HSA (Hill Start Assist)
segurança e conforto.

O Honda Civic
mais 2 airbags de cortina

Para a versão 
assistente de visibilidade lateral para redução de pontos cegos.

6 Airbags (2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina).

O conjunto de suspensões é um grande diferencial para quem procura 
performance e estabilidade ao dirigir. Além das Suspensões Dianteiras 

 com barras estabilizadoras, o Honda Civic vem de série com 
 também com barras estabilizadoras que 

garantem conforto diferenciado e dirigibilidade excepcional.
Tem mais: para dar a partida nas versões EXL e Touring, basta pisar no freio, 

botão de partida do motor (START/STOP) e seguir viagem, sem a 
necessidade do uso de chaves para ignição.

Para sua segurança, todas as versões do Honda Civic contam com o sistema 
, que controla a tração das rodas e corrige 

movimentos em situações que exigem mais estabilidade, além do sistema 
, que auxilia a saída em ladeiras, garantindo mais 

6 airbags, sendo 2 airbags frontais, 2 laterais e 
 em todas as suas versões.

exclusivo Sistema Honda LaneWatch™ é um exclusivo Sistema Honda LaneWatch™ é um exclusivo Sistema Honda LaneWatch™
assistente de visibilidade lateral para redução de pontos cegos.
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1 Variando de acordo com a cor externa do veículo.
2 Só aplicável para smartphones que possuem a tecnologia de carregamento por indução.
3 Consulte versões.
4 Chave com função Smart Key com controle remoto, abertura do porta-malas, abertura e fechamento dos vidros e com    

travamento e destravamento das portas por sensor aproximação na chave.
5 Chave com função Smart Key com controle remoto, abertura do porta-malas, abertura e fechamento dos vidros e do teto 

solar, partida à distância e com travamento e destravamento das portas por sensor aproximação na chave.
6 Opções de couro nas cores cinza e preto, variando de acordo com a cor externa do veículo.
7 Veri�que disponibilidade de cor para a versão.

Preto Cristal PerolizadoBranco Estelar PerolizadoBranco Tafetá Sólido

Prata Platinum Metálico Azul Cósmico MetálicoCinza Barium Metálico

|  C O R E S  E X T E R N A S 7 |  C O R E S  I N T E R N A S 7

Cinza

Preto

Conheça tudo sobre o Novo Honda Civic 2020 em
www.honda.com.br/automoveis/civic

Legenda: o (item de série)
               - (não disponível)

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES EXL TouringEXLX SPORT
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525

o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

o
o
o
o
o
o
o

com linhas dinâmicas
o
-

o
o
o

-

-
o4

-

o
o
o

-

-
-
-

o
o
o

-

o
-
-

o
o
-

-

-
-
-

o
-
o
o
-

o

-
-
-
-

60 / 40
Tecido Premium com novos acabamentos

-

o

-

4 alto-falantes - 160W

o

-

-

o
-
o
o
-

o

-
o
-
-

60 / 40
couro6

-

o

o

8 alto-falantes - 180W

-

o

-

o
-
o
o
-

o

-
-
-
-

60 / 40
Tecido Premium com novos acabamentos

-

o

o

4 alto-falantes - 160W

-

o

-

o
o
o
o
-

+Dual Zone e saída para os 
bancos traseiros

-
o
o
-

60 / 40
couro6

-

o

o

8 alto-falantes - 180W

-

+ Navegador GPS

o
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Distância entre eixos (mm)
Comprimento (mm)
Altura (mm)
Largura (mm)
Peso em ordem de marcha (kg)
Peso bruto total (kg)
Volume porta-malas (litros)

Estrutura de deformação progressiva ACE
Freios com sistemas ABS e EBD
Sistema VSA - Assistente de tração e estabilidade
Sistema HSA  - Assistente de partidas em aclive
ESS - Sistema de luzes de emergência
Airbags frontais, laterais e de cortina (6 airbags) 
Sistema ISOFIX de �xação para cadeirinhas infantis
Câmera de ré multivisão (três vistas)
Alerta de pressão dos pneus - TPMS
Honda LaneWatch - Assistente para redução de ponto cego

Lanternas traseiras em LED 
Conjunto óptico com DRL em LED
Faróis (halógenos) com acendimento automático
(sensor crepuscular) 
Faróis Full LED com acendimento automático
(sensor crepuscular) 
Aerofólio traseiro
Chave com função Smart Key
Teto solar

Freio de estacionamento eletrônico (EPB) com função Brake Hold
Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
Piloto automático (Cruise Control)
Console central elevado com apoio de braços e porta-copos
Carregador por indução (wireless) para celular

Ar-condicionado Digital

Para-brisa com tratamento acústico para conforto sonoro
Espelho retrovisor eletrocrômico
Botão de partida do motor (START/STOP)
Partida do motor à distância
Banco traseiro Bipartido
Revestimento dos bancos
Banco do motorista com ajuste elétrico e regulagem lombar
Bluetooth com comando para ligações e reprodução de 
músicas no volante
Interface para smartphones Apple CarPlay e Android Auto™

Alto-falantes

Display multimídia com tela de 5’’ com câmera de ré
Display multimídia com tela de 7’’ multi-touchscreen com 
câmera de ré
Painel digital TFT 7” de alta resolução

Motor em Alumínio
Potência (Gasolina)
Potência (Etanol)
Torque (Gasolina)
Torque (Etanol)
Escapamento Duplo
Transmissão automática do tipo CVT 
Tração
Suspensão Dianteira
Suspensão Traseira
Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) com 
duplo pinhão e relação variável
Rodas de liga leve 17’’

2.0l 16V SOHC i-VTEC FlexOne
150cv / 6300rpm
155cv / 6300rpm

19.3kgfm / 4700rpm
19.5kgfm / 4800rpm

-
com Paddle Shifts (7 velocidades)

Dianteira
MacPherson com coxins hidráulicos

Multi-link

o

o

2.0l 16V SOHC i-VTEC FlexOne
150cv / 6300rpm
155cv / 6300rpm

19.3kgfm / 4700rpm
19.5kgfm / 4800rpm

-
o

Dianteira
MacPherson com coxins hidráulicos

Multi-link

o

o

2.0l 16V SOHC i-VTEC FlexOne
150cv / 6300rpm
155cv / 6300rpm

19.3kgfm / 4700rpm
19.5kgfm / 4800rpm

-
com Paddle Shifts (7 velocidades)

Dianteira
MacPherson com coxins hidráulicos

Multi-link

o

o

2.0l 16V SOHC i-VTEC FlexOne
150cv / 6300rpm 
155cv / 6300rpm

19.3kgfm / 4700rpm
19.5kgfm / 4800rpm

-
com Paddle Shifts (7 velocidades)

Dianteira
MacPherson com coxins hidráulicos

Multi-link

o

diamantadas com acabamento Dark

1.5l Turbo 16V DOHC Duplo VTC com Injeção Direta
173cv / 5500rpm

-
22.4kgfm / 1700 ~ 5500rpm

-
o

com Paddle Shifts (7 velocidades)
Dianteira

MacPherson com coxins hidráulicos
Multi-link com coxins hidráulicos

o

o

2.700
4.641
1.433
1.799
1.329
1.735
517

o
o
o
o
o
o
o

com linhas dinâmicas
o
o

o
o
-

o

-
o5

o

o
o
o
o
o

+Dual Zone e saída para os
bancos traseiros

o
o
o
o

60 / 40
couro6

o

o

o
Áudio premium com 10 alto-falantes, incluindo

subwoofer com 452W
-

+ Navegador GPS

o

1 Variando de acordo com a cor externa do veículo.
2 Só aplicável para smartphones que possuem a tecnologia de carregamento por indução.
3 Consulte versões.
4 Chave com função Smart Key com controle remoto, abertura do porta-malas, abertura e fechamento dos vidros e com

travamento e destravamento das portas por sensor aproximação na chave.
5 Chave com função Smart Key com controle remoto, abertura do porta-malas, abertura e fechamento dos vidros e do teto 

solar, partida à distância e com travamento e destravamento das portas por sensor aproximação na chave.
6 Opções de couro nas cores cinza e preto, variando de acordo com a cor externa do veículo.
7 Veri�que disponibilidade de cor para a versão.

Branco Estelar PerolizadoBranco Tafetá Sólido

Prata Platinum Metálico Cinza Barium Metálico

|  C O R E S  E X T E R N A S 7

Legenda: o (item de série)
             - (não disponível)

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES LX

2.700
4.641
1.433
1.799
1.285
1.700
525

o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

o
o
-

-

-
-
-

o
-
o
o
-

o

-
-
-
-

60 / 40
Tecido Premium com novos acabamentos

-

o

-

4 alto-falantes - 160W

o

-

-
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Distância entre eixos (mm)
Comprimento (mm)
Altura (mm)
Largura (mm)
Peso em ordem de marcha (kg)
Peso bruto total (kg)
Volume porta-malas (litros)

Estrutura de deformação progressiva ACE
Freios com sistemas ABS e EBD
Sistema VSA - Assistente de tração e estabilidade
Sistema HSA  - Assistente de partidas em aclive
ESS - Sistema de luzes de emergência
Airbags frontais, laterais e de cortina (6 airbags) 
Sistema ISOFIX de �xação para cadeirinhas infantis
Câmera de ré multivisão (três vistas)
Alerta de pressão dos pneus - TPMS
Honda LaneWatch - Assistente para redução de ponto cego

Lanternas traseiras em LED 
Conjunto óptico com DRL em LED
Faróis (halógenos) com acendimento automático
(sensor crepuscular) 
Faróis Full LED com acendimento automático
(sensor crepuscular) 
Aerofólio traseiro
Chave com função Smart Key
Teto solar

Freio de estacionamento eletrônico (EPB) com função Brake Hold
Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
Piloto automático (Cruise Control)
Console central elevado com apoio de braços e porta-copos
Carregador por indução (wireless) para celular

Ar-condicionado Digital

Para-brisa com tratamento acústico para conforto sonoro
Espelho retrovisor eletrocrômico
Botão de partida do motor (START/STOP)
Partida do motor à distância
Banco traseiro Bipartido
Revestimento dos bancos
Banco do motorista com ajuste elétrico e regulagem lombar
Bluetooth com comando para ligações e reprodução de 
músicas no volante
Interface para smartphones Apple CarPlay e Android Auto™

Alto-falantes

Display multimídia com tela de 5’’ com câmera de ré
Display multimídia com tela de 7’’ multi-touchscreen com 
câmera de ré
Painel digital TFT 7” de alta resolução

Motor em Alumínio
Potência (Gasolina)
Potência (Etanol)
Torque (Gasolina)
Torque (Etanol)
Escapamento Duplo
Transmissão automática do tipo CVT 
Tração
Suspensão Dianteira
Suspensão Traseira
Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) com 
duplo pinhão e relação variável
Rodas de liga leve 17’’

2.0l 16V SOHC i-VTEC FlexOne
150cv / 6300rpm
155cv / 6300rpm

19.3kgfm / 4700rpm
19.5kgfm / 4800rpm

-
o

Dianteira
MacPherson com coxins hidráulicos

Multi-link

o

o
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honda.com.br/civic

A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar equipamentos 
ou especificações técnicas sem prévia notificação. Garantia de 3 anos sem limite de 
quilometragem válida na rede de concessionárias Honda. Assistência 24h. Consulte 
a disponibilidade de itens de acordo com as versões. Fotos ilustrativas. O sistema de 
impressão sobre o papel não reproduz com absoluta fidelidade a cor real do veículo, 
servindo apenas como referência.

NO TRÂNSITO, DÊ SENTIDO À VIDA.

Honda
Conduz
FACILITANDO A SUA VIDA.

HOND_8977_012_PCD_LOGOTIPO_HONDA_CONDUZ_2018.indd   1 10/19/18   5:48 PM

A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar equipamentos 
ou especificações técnicas sem prévia notificação. Garantia de 3 anos sem limite de 
quilometragem válida na rede de concessionárias Honda. Assistência 24h. Consulte 
a disponibilidade de itens de acordo com as versões. Fotos ilustrativas. O sistema de 
impressão sobre o papel não reproduz com absoluta fidelidade a cor real do veículo, 

Honda
Conduz
FACILITANDO A SUA VIDA.

Proposta DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (0792415)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 322



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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
Sr. Chefe SAPEV e/ou servidor Henrique Freire,

responsáveis pela elaboroção do TR/PE/73/2020
 
Trata-se da  solicitação de análise de conformidade

técnica da proposta classificada em primeiro lugar, pregão 73/2020,
 evenTos sei nº s 0792414, 0792415.

Acrescento que o licitante, apesar de inserir na proposta,
RATIFICOU NA SESSÃO, COMPROVANTE EM ANEXO, QUE O
MODELO OFERTADO É 20/21, sei nº0792424

A sessão em andamento, aguardando o pronunciamento
de V.Sª

 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/10/2020, às 10:18, 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
0792417 e o código CRC CCA2C601.

0007133-91.2020.6.02.8000 0792417v1
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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 outubro de 2020.
Senhor Pregoeiro,
 
Informo que a proposta apresentada pela Empresa

Faberge Distribuidora de Veículos e Peças Ltda.,
evento 0792414, atende as especificações constantes do
Edital.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 23/10/2020, às 10:21, 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
0792426 e o código CRC 71B55838.

0007133-91.2020.6.02.8000 0792426v1
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~ HONDA 

ESCLARECIMENTOS 

Ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS- TRE/AL 

PREGÃO ELETRÔNICO NQ 73/ 2020 

PROCESSO Nº 0007133-91.2020.6.02.8000 

Prezados, 

A empresa FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, faz parte de um grupo de 

Concessionárias Autorizadas que denominamos de Grupo Faberge, que além da Concessionária 

Autorizada Honda que participou do Pregão Eletrônico nº 73/2020 para fornecimento de 1 

veículos Honda Civic EX, possui também a empresa NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E 

PEÇAS LTDA., que é Concessionária Autorizada da marca Hyundai, que possuem em comum os 

mesmos sócios. 

A empresa NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA por sua vez, participou do Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços nº 137 /2018 promovido pelo TRF da 2ª Região para 

fornecimento de 2 Veículos SUV blindados, do qual foram gerados 2 contratos, o primeiro 

contrato para fornecimento de apenas 01 veículo dos 2 licitados, gerado no início da ARP, foi 

atendido na sua plenitude, o segundo contrato gerado ao final da vigência da ARP (10/2019) 

está sob julgamento de Recurso Administrativo para suspensão das penalidades impostas pelo 

TRF2 por inexecução do contrato. 

Ocorre que desde da assinatura do 2º contrato, não medimos esforços para atender as 

necessidade do TRF2, tendo todos os nossos pedidos indeferidos com alegações infundadas e 

arbitrárias (conforme Recurso Administrativo anexo), tanto que, se no julgamento desse 

Recurso, este for igualmente indeferido, entraremos com Mandado de Segurança para 

suspensão das penalidades, bem como, entraremos com medidas judiciais cabíveis. 

FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA i CNPJ 06.900.979/0001-30 1 www.grupofaberge.com 
e, ,ce• or ,a - Mat Rua Basílio Bata! ,a, 2 7 - Vila Vitória Mogi das Cruzes - SP 
Concessionaria Arujá F111al 1 Hua Jurand,r Sancnes Maiouno, 21 -Vda Pedroso -AruJá - SP 
Dep Licitações Grupo Faberge Av. Hélio Borenstein, 477 Vila Olrveira - Mogi das Cruzes SP CEP 08790-230 - Tel 1147231330 lde 3 
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Apesar de ter sido aberto prazo de 5 dias para o contraditório e ampla defesa a partir da 

publicação da penalização no Diário Oficial (09/09/2020) e mesmo antes de haver o julgamento 

do Recurso impetrado (doe. anexo), a empresa NOBRE já está sofrendo as penalidades impostas. 

Quanto a composição societária da empresa FABERGE e da empresa NOBRE, trata-se dos 

mesmos sócios, como sócios são, de mais 08 Concessionárias Autorizadas para comercialização 

de veículos, todas atuantes em licitação há vários anos. Todas as 10 empresas estão com 

cadastro ativo no Portal Comprasgovernamentais (comprasnet) e nunca, repito, nunca nenhuma 

das nossas empresas sofreu qualquer penalização por qualquer órgão público, demonstrando a 

seriedade na participação das nossas empresas em licitação. 

Para demostrar a afirmação acima, enviamos anexo comprovação de fornecimento de 12 

veículos Honda Civic para a Presidência da República, fornecimento esse, realizado atendendo 

todas as exigências do edital, bem como, Ata de Registro de Preços assinada em 08 de outubro 

de 2020 com a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN - Órgão da Presidência da República 

para fornecimento de 11 unidades do veículo Honda Civic, esta Ata foi assinada quando já 

constava restrição no Sicaf da empresa Nobre, que após diligência, fomos habilitados. 

Lembrando que por se tratar de ARP, os veículos ainda não foram solicitados, portanto, não 

temos as notas fiscais, pois ainda não houve fornecimento. 

Lembrando que, a empresa FABERGE tem a data da sua constituição em 30/07/2004 e a 

empresa NOBRE tem a data da sua constituição em 12/06/2003 o que descaracteriza abuso de 

personalidade jurídica, não sendo suficiente a simples identidade societária, tomada de forma 

isolada, para concluir que houve tentativa de fraude ou abuso praticada pelos sócios. 

Sugerimos a leitura do Recurso Administrativo que enviamos anexo na sua íntegra, pois nele 

está descrito todas as afirmações acima. 

Enviamos anexo a este: 

Recurso Administrativo impetrado no TRF2 

Atestado de capacidade técnica de fornecimento de 12 veículos Honda Civic para a 

Presidência da República. 

Ata de Registro de Preços assinada em 08 de outubro de 2020 com a Agência Brasileira de 

Inteligência - ABIN - Órgão da Presidência da República para fornecimento de 11 unidades 

do veículo Honda Civic. 

CNPJ da Faberge Distribuidora de Veículos e Peças Ltda. Concessionária Autorizada Honda 

com a data da sua constituição. 

~ 
FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA I l"NPJ 06.900.979/0001301 www grupofaberge.com 

Concess maria - Matriz - Rua Basílio Ba,alha, 297 Vila Vitória - Mogi das Cruzes - SP 
Concessionária AruJá - F1.ial 1- Rua Jurandir Sanches Maiol1r10, 21 Vila Pedroso Arujá SP 
Dep Licitações Grupo Faberge-Av. Hélio Borenstem, 477 -Vila Oliveira - Mog, das Cn,zes SP - CEP 08190-230- Tel 11 4123 1330 

f 
! 

2de 3 
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CNPJ da Nobre Distribuidora de Veículos e Peças Ltda. Concessionária Autorízada Hyundai 

com a data da sua constituição. 

Certos de termos dirimido as dúvidas suscitadas, desejamos votos de estimada consideração. 

Cordialmente, 

Mogí das Cruzes, 23 de outu 

Faberge Distribu 
CNPJ nº 06.90 . 
Tânia M. Crosariol 
Procuradora para Vendas ao Governo - Grupo Faberge 
CPF nº: 172.912.418-63 
RG nº: 18.229.562-X 
Fone: 114723 1330 
tania@grupofaberge.com 

FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA i CNPJ 06.900.979/0001 30 1 www.grupofaberge.com 

Concessionária Matriz Rua Basílio B, alha, 297 Vila V•tória Mogi das Cruzes - SP 
Concessionária Aruja - Filial 1 - Rua Jurandir Sanches Maiolino, 21- Vila Pedroso · Arujá - SP 
Dep Licitações Grupo Faberge -Av. Hélio Borenstein, 477 -Vila Oliveira - Mogi das Cruzes · SP- CEP 08790-230 Tel 11 4723 1330 3 de 3 
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Tânia Crosariol - Grupo Fabergé

De: Tânia Crosariol - Grupo Fabergé <tania@grupofaberge.com>
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 22:56
Para: 'guilherme.valladares@trf2.gov.br'; 'dcont@trf2.jus.br'; 'sefcon@trf2.jus.br'
Cc: 'Wilson - Grupo Faberge'; 'Paula Miné'
Assunto: ::: Recurso Administrativo - Processo nº TRF2-EOF-2018/00037 - Contrato nº 

042/2019 :::
Anexos: NOBRE.Recurso.TRF2.Suspensão.pdf; Estoque Hyundai fabrica - março - abril - 

maio.pdf

 
Ao 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO  
 
Ref.: Processo nº TRF2-EOF-2018/00037  
Contrato nº 042/2019 
 
A empresa NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., já qualificada nos autos do processo administrativo, 
por seu advogado, vem respeitosamente interpor RECURSO ADMINISTRATIVO 
em face da decisão na qual o TRF da 2ª Região aplicou penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 
União pelo período de 1 (um) ano e multa de 20% do valor do Contrato. 
 
Atenciosamente, 
 
 
   Tânia M Crosariol 
   Procuradora para Vendas ao Governo – Grupo Fabergè 
   Tel.: 11 4723 1330 
   Cel.: 11 99105 4730 
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO 

Secretaria de Atividades Administrativas 

Ilma. Sra. Diretora ANDRÉIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: Processo nº TRF2-EOF-2018/00037 

Contrato nº 042/2019 

 

 

 

 

 

 

 

NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., já qualificada nos autos 

do processo administrativo, por seu advogado, vem respeitosamente, com 

fundamento no artigo 59 da Lei 9.784/99 e art. 109, I, alínea “f”, da Lei 8.666/93, 

interpor 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

em face da decisão na qual o TRF da 2ª Região aplicou penalidade de impedimento 

de licitar e contratar com a União pelo período de 1 (um) ano e multa de 20%, 

conforme as razões de fato e direito a seguir expostas.   
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I – DA PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO 

 

Inicialmente, antes de adentrar à questão de mérito, impõe-se mencionar que 

o recurso que ora se interpõe deve ser recebido no seu efeito suspensivo, em função 

da severidade da pena imposta pelo TRF da 2ª Região e suas consequências jurídicas 

e econômicas que poderão advir. 

 

Com efeito, a Lei 8.666/93 e Lei 9.784/99 autorizam que seja conferido efeito 

suspensivo ao recurso administrativo, quando a tramitação do recurso até o seu 

desfecho derradeiro, possa acarretar dano de difícil ou incerta reparação. 

 

De fato, é cediço o efeito altamente nocivo da penalidade de impedimento  de 

licitar e contratar com a União, o que, por si só, autoriza o recebimento deste pleito 

recursal com efeito suspensivo. 

 

Ademais, é certo que penalizar a empresa de modo severo – como exposto 

na decisão ora guerreada – implica em imputar duro golpe às atividades da empresa, 

sem que seja possível a apreciação dos fatos deduzidos neste recurso. Isso porque a 

receita da Recorrente advém em grande medida dos contratos públicos e seu 

impedimento de licitar com a União provocará substancial prejuízo econômico, com 

danos irreparáveis. 

 

Vale dizer, a aplicação de penalidade ocorrerá antes mesmo de decidido 

definitivamente o recurso, o que implicará em prejuízo imensurável a Recorrente, que 

possui, não só contratos em andamento como também licitações em fase de disputa. 

 

O artigo 61, parágrafo único da Lei nº 9.784/1999, consagrou a positivação 

do poder geral de cautela especificamente no âmbito da interposição de recurso 

administrativo: 

“Art. 61. ... . 
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação 

decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, 

de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso”. 
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No mais, a atribuição do efeito suspensivo evita a produção antecipada dos 

efeitos (econômicos e jurídicos) dos atos que podem vir a ser reformados ou 

declarados nulos. 

 

Portanto, de acordo com o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 9.784/19991; e  

artigo 109, §2º, da Lei nº 8.666/93; requer-se seja atribuído efeito suspensivo ao 

presente recurso. 

 

 

II - DOS FATOS E DO DIREITO 

 

A empresa NOBRE, doravante denominada Recorrente, insurge-se contra a 

aplicação de sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar com a União 

pelo prazo de 12 meses, aplicada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), 

tendo em vista que os fatos apontados como fundamento para a aplicação da 

penalidade em tela, não devem prosperar, uma vez que construídos sob base 

equivocada, conforme adiante será demonstrado. 

 

Histórico 

 

Em 24 de setembro de 2018, a Recorrente sagrou-se vencedora do Pregão 

Eletrônico SRP nº 137/2018, instaurado no âmbito do TRF2 para fornecimento de 2 

veículos SUV blindados. A proposta vencedora ofertou veículos Hyundai Santa Fé 

modelo 2018/2019, através de Ata de Registro de Preços (ARP) com vigência de 12 

meses, assinada em 18/10/2018, com vigência até 17/10/2019. 

  

Consoante dispõe a legislação vigente1, todo pedido na ARP enseja a 

celebração de um contrato. Uma vez convocada, a Recorrente assinou o contrato para 

fornecimento de apenas 01, dos 2 veículo licitados. Conforme pactuado, o veículo foi 

fornecido no prazo de 90 dias.  

 

1 Decreto federal nº 7.892/13: “Art. 15. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada 

pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 

despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993”. 
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Essa mesma ARP gerou a adesão2 por outros 04 (quatro) órgãos públicos (01 

veículo cada órgão) e todos os veículos foram entregues conforme exigência do edital 

e da Ata. São eles:  

- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO 

GROSSO DO SUL  

CONTRATO Nº 05/2019  

PROCESSO Nº 08669.037419/2018-11  

Nota Fiscal nº 000.129.884  

- SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ  

CONTRATO Nº 45/2018  

PROCESSO Nº 08659.116918/2018-84  

Nota Fiscal nº 000.129.880  

- SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO  

CONTRATO Nº 80/2018  

PROCESSO Nº 08657.173614/2018-34  

Nota Fiscal nº 000.128.770  

- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2019  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 454/2019  

Nota Fiscal nº 000.133.461  

 

Totalizou-se, portanto, 05 (cinco) veículos entregues.  

 

Outras adesões foram solicitadas, mas em razão da indisponibilidade de 

outros veículos na configuração estabelecida, a Recorrente foi obrigada a recusar 

 

2 Decreto federal nº 7.892/13: “Art. 22. ... § 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro 

de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 

gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão”. (g.n.) 
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esses novos pedidos, utilizando-se da prerrogativa prevista na norma3 que permite a 

recusa4. 

 

Um mês antes do fim da vigência da ARP, a Recorrente entrou em contato 

com o  Gestor da Ata, o Ten. Cel. Cláudio de Bessa Halicki (Diretor da Polícia 

Institucional do TRF2) para verificar se o TRF2 ainda solicitaria o 2º veículo. Tal pedido 

justificou-se pelo fato de que ainda existia uma última unidade do veículo Santa Fé, 

reservada ao atendimento à ARP, mas se não houvesse a demanda do órgão, a 

Recorrente poderia liberá-lo. A resposta do Gestor foi a seguinte: o CJF (Conselho de 

Justiça Federal) avisou não ter mais o dinheiro para adquirir o veículo. Dessa forma, 

o Gestor liberou a venda do veículo Santa Fé até então reservado para atendimento a 

esse contrato. 

  

No dia 09/10/2019, o Gestor da Ata enviou um e-mail para informar que viria 

ao escritório da Recorrente no dia 11/10/2019 para assinatura do contrato para 

fornecimento do 2º veículo. Ou seja, faltando 6 dias para o encerramento da vigência 

da ARP e tendo informado que o TRF2 não solicitaria o 2º veículo, ainda assim, o 

Gestor responsável compareceu ao escritório da Recorrente e submeteu o contrato à 

assinatura. Na mesma oportunidade, a Recorrente informou que o veículo na 

configuração da Ata (modelo 2018/2019) não mais estava disponível em face da 

própria liberação por parte do TRF2. 

 

Ainda assim, demonstrando absoluta boa-fé, a Recorrente solicitou ao 

fabricante CAOA para verificar junto aos Concessionários do País se havia algum Santa 

Fé em estoque. No entanto, diante da negativa da fábrica, a Recorrente procurou em 

lojas físicas multimarcas, tanto em lojas locais, como nas lojas que anunciavam a 

venda desse veículo na internet, não obtendo sucesso.  

 

 

3 Decreto federal nº 7.892/13: “(...) § 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 

adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com 

o órgão gerenciador e órgãos participantes”. (g.n.) 
 
4 O próprio STF solicitou a adesão, por meio do contato do sr. Ailton (61 8624-3703). 

Informação ESCLARECIMENTOS IMPEDIMENTO INDIRETO (0792566)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 334

http://www.ampadvogados.com.br/


 

 

 

www.ampadvogados.com.br 

Nessa mesma reunião no escritório, a Recorrente informou ao Gestor que o 

veículo não existia mais, que o fabricante não mais importaria a versão 2018/2019. 

A Recorrente informou ainda que não tinha conhecimento do preço que o novo 

modelo seria vendido, pois a mudança de ano/modelo de qualquer veículo, de 

qualquer marca, enseja aumento de preços. 

 

A Recorrente sugeriu a substituição do veículo por outra marca, de qualidade 

equivalente, ideia esta não rejeitada pelo Gestor que pediu para que a solicitação 

fosse formalizada. 

 

Ante a todas as informações, a Recorrente assinou o contrato. 

  

Ocorre que no dia 15/10/2019 (data da publicação da tabela para os 

Concessionários) houve a notícia do lançamento do novo veículo Hyundai Santa Fé, 

modelo 2019/2020 completamente mudado e muito, muito mais caro. 

 

O veículo Santa Fé, blindado, modelo 2018/2019, foi orçado pela Recorrente 

a R$ 172.831,20. No entanto, o preço do modelo 2019/2020 pulou para R$ 

262.542,00, ou seja, quase R$ 90 mil reais a mais: aumento equivalente a mais de 

52%. 

 

A substancial majoração de preço e de considerável alteração da configuração 

do veículo, não era aguardado pela Recorrente. Cumpre informar que o lançamento 

de qualquer veículo é protegido a “sete chaves” devido a concorrência. A Recorrente 

não tinha conhecimento e não poderia supor todas as mudanças que ocorreram no 

veículo. O que dirá com o preço que subiu mais de 52%.  

 

Com o lançamento do novo Santa Fé, não era mais necessário pedir a 

mudança da marca do veículo, bastava solicitar o equilíbrio econômico financeiro do 

contrato, com os documentos que comprovavam o aumento substancial e imprevisível 

de preços. 
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Todavia, o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato enviado 

em 17/10/2019 foi indeferido em 30/10/2019. 

 

Na tentativa de cumprir o contrato dentro das condições efetivas da proposta, 

a Recorrente solicitou no dia 30/10/2019 a mudança da marca, ofertando veículo de 

configuração superior ao da Santa Fé modelo 2018/2019. Foi oferecido então veículo 

Kia Sorento modelo 2018/2019, veículo superior em qualidade e mais caro, 

comprovados através da documentação fiscal dos dois veículos, anexada ao pedido. 

A Recorrente se comprometeu a arcar com o prejuízo.  

 

Mas em 26/11/2019 novamente o pedido foi indeferido, com a alegação de 

que apesar do veículo Kia Sorento atender ao edital, não teria ficado demonstrado na 

proposta de substituição do veículo “um ganho exponencial, bem como, vantagem 

econômica para o Tribunal” (fl. 1374 dos autos). 
 

Data venia, na ótica da Recorrente o veículo Kia Sorento atendia ao edital e, 

ainda, era orçado por um preço maior do que o veículo Santa Fé. Em face desses 

motivos e em razão da absoluta indisponibilidade do veículo Santa Fé modelo 

2018/2019 no mercado, por certo haveria vantagem para o TRF2 que teria um veículo 

de qualidade equivalente e por preço superior. 

 

Após a decisão indeferitória do pedido de substituição do veículo, a 

Recorrente ingressou com um novo pleito de reequilíbrio econômico-financeiro em 

23/01/2020, a demonstrar todas as provas de que a situação era de absoluta 

imprevisibilidade, a configurar álea econômica extraordinária. Na mesma petição 

solicitou-se também a concessão de prazo de 90 dias para a entrega do veículo. 

Todavia, se não fosse provido o pedido de reequilíbrio, solicitou-se a liberação do 

compromisso por onerosidade excessiva do contratado. 

 

O referido pedido foi parcialmente deferido. Em 18/02/2020 o TRF2 informou 

que havia concedido o prazo improrrogável de 90 dias contados a partir do 

recebimento da intimação via postal, que foi recebida em 21/02/2020. Contudo, o 

preço não foi reequilibrado a impor obstáculo intransponível ao cumprimento do 
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contrato. Pela onerosidade excessiva no cumprimento da obrigação e em razão de 

acontecimentos imprevisíveis, a aplicação do art. 478 do Código Civil deveria ter sido 

reconhecida pelo TRF2: 

“Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes 

se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra em virtude 

de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a 

resolução do contrato”. 
 

No mesmo Estatuto Civilista, o legislador não se furtou a prenunciar a 

imprevisibilidade como supedâneo da cláusula rebus sic stantibus: 

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre 

o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-

lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da 

prestação. 

 

Ocorre que, durante a vigência dos 90 dias concedidos pelo TRF2, eclodiu no 

Brasil a pandemia do COVID-19, conforme o Decreto Legislativo nº 06/2020 que 

reconheceu o Estado de Calamidade Pública. Sendo assim, estando em vigência a Lei 

de enfrentamento da situação de emergência (Lei Federal nº 13.979/20, promulgada 

em 06/02/2020) e, ainda, o Decreto Legislativo (editado no dia 20/02/2020) que 

reconheceu o estado de calamidade pública, qualquer contratação pública sujeitou-

se à excepcionalidade da “força maior ou caso fortuito”. 
 

O tema calamidade pública já foi objeto de discussão no âmbito do STF, 

merecendo destaque o julgamento da ADI 4.048, assim ementada: 

“III. LIMITES CONSTITUCIONAIS À ATIVIDADE LEGISLATIVA EXCEPCIONAL DO PODER 

EXECUTIVO NA EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO 

EXTRAORDINÁRIO. Interpretação do art. 167, § 3º c/c o art. 62, § 1º, inciso I, alínea 

‘d’, da Constituição. Além dos requisitos de relevância e urgência (art. 62), a 

Constituição exige que a abertura do crédito extraordinário seja feita apenas para 

atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Ao contrário do que ocorre em relação 

aos requisitos de relevância e urgência (art. 62), que se submetem a uma ampla 

margem de discricionariedade por parte do Presidente da República, os requisitos de 

imprevisibilidade e urgência (art. 167, § 3º) recebem densificação normativa da 

Constituição. Os conteúdos semânticos das expressões ‘guerra’, ‘comoção interna’ e 
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‘calamidade pública’ constituem vetores para a interpretação/aplicação do art. 167, 

§ 3º c/c o art. 62, § 1º, inciso I, alínea ‘d’, da Constituição. ‘Guerra’, ‘comoção interna’ 
e ‘calamidade pública’ são conceitos que representam realidades ou situações fáticas 

de extrema gravidade e de consequências imprevisíveis para a ordem pública e a paz 

social, e que dessa forma requerem, com a devida urgência, a adoção de medidas 

singulares e extraordinárias.” 
 

A Ministra Carmen Lúcia, no julgamento da mesma ADI 4.048, asseverou: 

“ ... a IMPREVISIBILIDADE é aquilo que não pode ser cogitado pelo administrador 

público, porque surge de uma maneira arriscada, fora do ordinário.” 
 

Com esta situação de absoluta imprevisibilidade – posto que fábricas e 

concessionárias estavam inoperantes – a conclusão era óbvia: não havia carro 

disponível; nem mesmo a empresa de blindagem estava funcionando.  

 

Com todos os entraves:  

- o TRF2 liberou a Recorrente do compromisso da ARP; 

- faltando 6 dias para o encerramento da vigência e inobstante a manifestação 

anterior, o Gestor da ARP compareceu pessoalmente ao escritório da 

Recorrente e apresentou o contrato para assinatura; 

- após assinatura do contrato, o veículo Santa Fé disponível para entrega era 

o novo e repaginado modelo 2019/2020 orçado por um valor superior ao 

registrado na Ata em mais de R$ 100 mil; 

- o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pela 

Recorrente, foi negado; 

- o pedido para substituição do veículo por um outro equivalente (Kia 

Sorento), foi negado; 

- novo pedido de reequilíbrio foi negado, mesmo havendo evidências da 

abusiva alteração de preços por parte do fabricante; e 

- eclosão da pandemia de Covid-19. 

 

Após o início da pandemia não havia disponibilidade em estoque da fábrica, 

conforme comprovam os documentos anexos. O veículo Santa Fé, modelo 

2019/2020, estava indisponível nos meses de março, abril e maio, exatamente nos 
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meses coincidentes com a vigência dos 90 dias estabelecidos pelo TRF2 para a 

entrega.  

 

Não houve outra alternativa por parte da Recorrente, senão o pedido de 

resolução da obrigação. Em 30/04/2020, prevendo que os entraves apresentados 

tornariam impossível o fornecimento do veículo, solicitou-se a rescisão amigável do 

contrato. No entanto, o pleito foi igualmente indeferido em 18/05/2020. 

 

Em 09/09/2020 a Recorrente recebeu a intimação da aplicação das sanções 

administrativas de multa de 20% do valor do contrato e impedimento de licitar e 

contratar com a União pelo prazo de 01 ano.  

 

 

Do Direito 

 

Por todos os fatos expostos, resta claro que não houve o descumprimento 

injustificado. Todas as informações apresentadas demonstram justificativa e boa-fé 

por parte da empresa Recorrente. 

 

A Lei 8.666/93, em art. 86, assevera que a punição advirá do atraso 

injustificado. Não parece ser o caso presente. A Recorrente tem conhecimento das 

cláusulas contratuais. No entanto, a cláusula perde a costumeira rigidez na medida 

em que circunstância inabituais e imprevisíveis são verificadas. Trata-se da teoria da 

imprevisão consagrada pela doutrina e jurisprudência. 

 

Bem observa o insigne autor JOSÉ CRETELLA JÚNIOR sobre o aparecimento da 

Teoria da Imprevisão que teve origem na cláusula rebus sic stantibus, ou seja, 

“estando as coisas assim, se as coisas estiverem assim”. Em outra interpretação à 

mesma teoria, teremos: “se tudo continuar para o futuro do mesmo modo que agora 

...” . Dessa forma, o Contrato apenas continuaria imutável se nenhuma das condições 

contratuais e extracontratuais fosse modificada. 
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A situação de imprevisibilidade reclama alterações e adaptações de cláusulas 

contratuais que, em situação de normalidade, seriam incogitáveis. 

 

Vários foram os fatores imprevisíveis: 

1º) houve informação do Gestor, que o veículo não seria adquirido; 

2º) a montadora Hyundai repaginou o veículo Santa Fé: o novo e repaginado 

modelo 2019/2020 era orçado por um valor superior ao registrado na Ata 

em quase de R$ 90 mil, a representar um acréscimo de 52% ao preço do 

produto registrado na Ata; 

3º) dois pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro foram negados, nada 

obstante tenha a Recorrente apresentado a comprovação da variação do 

preço por meio de documento fiscal (nota fiscal) e documento oficial da 

montadora (tabela de preços). 

4º) o pedido para substituição do veículo por um outro equivalente (Kia 

Sorento), foi negado, embora o veículo ofertado para substituição tenha 

atendido ao edital e, a preço superior àquele registrado; a demonstrar 

exponencial vantagem ao TRF2; 

5º) uma vez concedido prazo de 90 dias para entrega, houve a eclosão da 

pandemia de Covid-19. 

 

O Professor Carlos Pinto Coelho Motta ensinou que, em situações de 

necessidade "a mutabilidade de tais contratos é ponto pacífico na doutrina, limitada 

apenas pela imutabilidade de seu fim (g.n.)" (MOTTA, Carlos Pinto. Eficácia nas 

licitações e contratos, Belo Horizonte, Livraria Del Rey Editora Ltda., 2002, p.478). 

 

Outros insignes juristas também lecionam acerca do impacto causado por 

circunstâncias imprevisíveis no equilíbrio dos contratos administrativos: 

 

MARÇAL JUSTEN FILHO: 

“A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos destina-

se a beneficiar precipuamente a própria Administração. Se os particulares tivessem 

de arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, teriam de 

formular propostas mais onerosas. A Administração arcaria com os custos 

correspondentes a eventos meramente possíveis – mesmo quando inocorressem,... .”  
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“É muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta 

possível. Concomitantemente, assegura-se ao particular, que, se vier ocorrer o 

infortúnio, o acréscimo de encargos será arcado pela Administração. Em vez de arcar 

sempre com o custo de eventos meramente potenciais, a Administração apenas 

responderá por eles se e quando efetivamente ocorrerem.” (Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 8a ed., Dialética, p. 564/565) (g.n.) 

 

“De fato, ocorrendo fatos imprevisíveis, anormais, alheios à vontade das partes, 
suficientes para tornarem ruinosa a execução do contrato para uma das partes, é 

justo que se restabeleça a equação financeira do contrato. São esses fatos que 

constituem álea econômica extraordinária e extracontratual, conforme a dicção 

legal.” (FERNANDO ANTÔNIO DUSI ROCHA, in Regime Jurídico dos Contratos da 

Administração, 2a ed., Brasília Jurídica, p. 244) 

 

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO: 

“A álea econômica, que dá lugar à aplicação da teoria da imprevisão, é todo 
acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das partes, imprevisível e 

inevitável, que causa um desequilíbrio muito grande, tornando a execução do 

contrato excessivamente onerosa para o contratado.”5 

 

Quando o TRF2 negou o pedido de reequilíbrio e estabeleceu prazo de 90 

dias para a entrega, restou clara a ocorrência de “força maior” por ocasião da 
pandemia. Com ela a Recorrente ficou de mãos atadas, pois fábricas, concessionárias 

e prestadores de serviços ficaram inativos.  

 

A situação de IMPREVISIBILIDADE COMPROVADA, mediante o reconhecimento 

do ESTADO DE CALAMIDADE, e as circunstâncias intransponíveis impostas à 

Recorrente pelos fornecedores impactaram a execução do  contrato tornando-o 

impossível de ser executado nas condições inicialmente ajustadas, a requerer sua 

modificação. 

 

 

 

 

  5 Direito Administrativo, 14ª ed. São Paulo: Atlas.2002, pág. 267 
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Da boa-fé objetiva da Recorrente e da Teoria da Aparência 

 

Repita-se: a Recorrente acreditou na palavra do Gestor da ARP. Ele  assegurou 

que o TRF2 houvera desistido da aquisição do segundo veículo, por ausência de 

recursos disponíveis para aquela despesa. Esta informação modificou o planejamento 

da Recorrente, que liberou o veículo que se encontrava reservado ao atendimento da 

Ata. 

 

Dentro da chamada “Teoria da Aparência”, não há dúvida que a Recorrente 

teve a certeza de que, ao tratar do assunto com o Gestor responsável pela ARP, 

acreditou tratar-se de autorização firme, concreta e séria, embora tenha sido 

proferida de forma verbal. Caso contrário, ou seja, se o Gestor tivesse manifestado 

oposição, indubitável que a Recorrente adotaria outra providência, de aguardar o 

término da vigência da Ata para só então, liberar o veículo reservado.  

 

Para Álvaro Malheiros, Aparência de Direito, in Revista de Direito Civil, 

Imobiliário Agrário e Empresarial, vl. 6 (1978), p. 46: 

“É fácil verificar que, conforme dissemos de início, dada a rapidez dos negócios, a 

aceleração do tráfico, a interpenetração das relações jurídicas, com a extrema 

facilidade de transportes e comunicações, enfim, o ritmo vertiginoso com que se 

operam inúmeros negócios jurídicos hoje em dia, sem que se possa examinar, 

convenientemente, toda a realidade e verdade que os fenômenos exteriores 

manifestam, torna-se cada vez mais importante o princípio da aparência de direito. 

Com efeito, por ela, o Direito, reconhecendo, embora que a realidade, e com ela 

legítimos interesses, possam ser sacrificados à aparência, protege convenientemente 

os interesses também legítimos, dos terceiros de boa-fé que, iludidos pela 

manifestação real de uma situação, aparentemente jurídica, tenham se enganado ou 

incorrido em erro e aceito essa aparência real, mas falsa, como verdadeira”. (g.n.) 
 

Em idêntico sentido, Vitor Frederico Kümpel, in Teoria da Aparência no 

Código Civil de 2002, São Paulo, Método, 2007, pgs. 57 e 58: 

“(...) Pode-se dizer que a aparência é a proteção, pelo sistema jurídico (princípios e 

regras), garantindo existência, validade e eficácia a determinadas relações, por haver 

uma exteriorização (publicidade) divorciada da realidade, a qual faz crer a todos na 

seriedade do negócio jurídico, pela incidência da boa-fé objetiva e, principalmente, 
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ao terceiro legitimado (boa-fé subjetiva), gerando regulares efeitos econômicos 

diretos e indiretos, muito embora a situação protegida esteja estribada numa situação 

insubsistente”. (g.n.) 
 

Por fim, como consolidação da aparência, Orlando Gomes, in Transformações 

Gerais do Direito das Obrigações, São Paulo, RT, 1967, pg. 97: 

“O Direito pátrio aceitou a teoria da aparência, sem, entretanto, condensá-la numa 

disposição geral”. 
 

Portanto, inegável que a verificação das circunstâncias relatadas bem como a 

presença da autoridade responsável pela AR, materializaram o fato, ante a 

multiplicidade de exteriorizações do ato, transformando em legal a desobrigação, 

dispensando a formalidade (de manifestação e autorização) por força da rapidez das 

medidas e pela confiança que a Recorrente depositava na posição do Gestor. Com 

efeito, cabal a caracterização da teoria da aparência.  

 

A Recorrente sempre pautou, e pauta, sua conduta pela mais lídima e 

inquestionável boa-fé, e sua intenção era única e exclusivamente cumprir o objeto 

com a qualidade que pautou sua conduta durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços, com fornecimento de outros 5 (cinco) veículos blindados conforme exposto 

anteriormente.  

 

E, por fim, segue o posicionamento do STJ sobre os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade: 

 

“A atuação da Administração Pública deve seguir os parâmetros da razoabilidade e 

da proporcionalidade, que censuram o ato administrativo que não guarde uma 

proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar”. 
(STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Classe: RESP 728999, Processo: 

200500331148 UF: PR Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA, Data da decisão: 

12/09/2006 Documento: STJ000715710) 

 

“(...) 3. Na contemporaneidade, os valores e princípios constitucionais relacionados à 

igualdade substancial, justiça social e solidariedade, fundamentam mudanças de 

paradigmas antigos em matéria de contrato, inclusive no campo do contrato 
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administrativo que, desse modo, sem perder suas características e atributos do 

período anterior, passa a ser informado pela noção de boa-fé objetiva, transparência 

e razoabilidade no campo pré-contratual, durante o contrato e pós-contratual. 

4. Assim deve ser analisada a questão referente à possível penalidade aplicada ao 

contratado pela Administração Pública, e desse modo, o art. 87, da Lei nº 8.666/93, 

somente pode ser interpretado com base na razoabilidade, adotando, entre outros 

critérios, a própria gravidade do descumprimento do contrato, a noção de 

adimplemento substancial, e a proporcionalidade”. (STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, REsp 914.087/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 04/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 190) 

 

Nesse contexto, uma eventual punição por aquilo que, certamente, a 

Contratada/Recorrente não deu causa, é fato que desafia a boa-fé da relação 

contratual.  

 

 

III - DO PEDIDO 

 

Ex vi, em homenagem ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade 

e interesse público, requer o afastamento ou revisão do ato que decidiu pela aplicação 

da sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo 

prazo de 1 (um) ano, cumulada com a sanção pecuniária de multa no percentual de 

20% sobre o valor do contrato. 

 

Termos em que,  

Pede e Espera Deferimento. 

 

São Paulo, 16 de setembro de 2020. 

 

 

____________________________________ 

ARIOSTO MILA PEIXOTO 

OAB/SP nº 125.311 

 

TANIA MARA CROSARIOL:17291241863 Assinado de forma digital por TANIA MARA CROSARIOL:17291241863 

Dados: 2020.09.16 21:35:12 -03'00'
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00087.000666/2020-15

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Palácio do Planalto - Via N2 - Anexo da COTRAN, - Bairro Zona Cívico Administra�va, Brasília/DF, CEP 70150-

900
Telefone: 61-3411-2086 e Fax: @fax_unidade@ - h�ps://www.gov.br/planalto/pt-br

  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

  Brasília, 28 de agosto de 2020.

Processo nº 00087.000666/2020-15

Interessado: Faberge Distribuidora de Veículos e Peças LTDA
  

Presidência da República, en�dade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº
00.394.441/0001-09, com sede à Praça dos três Poderes, S/N – Palácio do Planalto – Eixo Monumental –
Brasília - DF, ATESTA para os devidos fins, a empresa Faberge Distribuidora de Veículos e Peças LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 06.900.979/0001-30 e Inscrição Estadual nº 454.291.275.110, com sede na Rua
Basílio Batalha, 297 – Vila Vitória – Mogi das Cruzes - SP, forneceu os seguintes equipamento:

 

- 12 Veículos Civic EX

 

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos
sa�sfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

 

Por ser verdade, afirmamos,

 

 

MARCOS EVANDRO BOHRER SANTOS
Coordenador de Locomoção/COTRAN/PR

Documento assinado eletronicamente por Marcos Evandro Bohrer Santos, Coordenador de
Locomoção, em 28/08/2020, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 2085902 e o código
CRC 3BEB8CAB no site: 
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00087.000666/2020-15 SEI nº 2085902
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Presidência da República
Gabinete d€ Seçturança Instilucional

Agêicia Brêsileim de Inteiigência

ÁTA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 452l?O2O

Processú n0 00091.001 15O l2ü2A-11

ÂTA DE REGISTRO DE PREçOS

t!.o 452

A Agêncla Brasileira de Inteliqência. com sede no SÊtor Policial 5u!, Área 05,
Quadc 01, CEP: 70,610-905, na cidade de Brasilia/Dí !nscrita no CNpl/MF sob
o no 01.175.497/AAO|-4L, nêste ãto representada pela Senhora FÁTIMA
APARECIDÂ FRANçA QUEIROZ, Diretora do Departamento de Administração e
Loqística, nomeada pela Portaria no 2.281, de 12 de dezembro de 2016, da Casa
Civil da Presidência da República, publicada no DOU de 13 de dezembro de 2016
e pela Pofiaria no 080/DG/ABINIGSI/PR, de 13 de fevereiro de 2020, ins.ritâ nc
CPF no 258.617.511-53, portad.rrâ da Caíteirà de ldentidade no 695.022 SSPIDí
considerando Õ julgamentü da iicitação na modalidade de pregão, na foma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS no 3Vl7O2O, publicãda nô DOU de
141081202A, processÕ administrativo n.o 00091.00115A/2O2A.11, RESOI-VE
registrar os preços da{s) empresâ(s) indicada(s} e qualificadá(s) nesta AÍA, de
ãcordô com a classificação pôr elâ(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s). atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as pâÊes
às normas constantes na Lei no 8,666, de 21 de'iunhô de 1993 e suôs
alterações, no Decreto o.o 7.892, de 23 dejanerro de 2013, e em confúrmidade
com as disposições a seguir:

1.1.

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro dê preçôs pará a
eventual aquisição de veículos para atender às necessídades da Agância
Brasileira de lnteligência - ABIN, especificado (s) no (s) item(ns) 1.1. do
Termo de Referência, anexo I do edital de Pre7ão no 3712029, que é paíte
integrànte destâ Ata, assim como a proposla vencedora,
indeDendentemenlu aj" 16p5crrção.

2. DOS PRÊçO' ESPECIFÍCAçÕÊS E QUANTITATIVOS
2,1. O preçü registrado, as especificaçôes do objetô, a quantidade,
fomeceCor{es) e às demãis condições ofertadas na(s) proposta(s) são as
que seguem:

Empresa: FABERGE DtrSTRIBUIDoRA DE VEÍCULOS E PEçA.S LÍDA., CNPI: 06.900.97910001-30 - Endereço: Endereço Rua Basílio Batâlhâ, 297 - Bairo
Vila vitória - N4ogi das Cruzes/SP - Representante: Tânia M, Crosarbl - Procuràdora para Vendas ao Govemo -Grupo Fabergà, CPF no: 172.912.418-63, RG

no: 18.229"562-X- Telefône;(11)4723-1330 - E-maiÍ: tania@grupôfaberge.com.

ITEITI DESCRIçÂO/ ESPECIFICAçÃO IDENTIFICÀçÃO
CÀTMAT

UT{IDADE
DE

MEDIDA

REq!rrsrçÁo
MINIMA

REQUI§IçÃO
MÂXIMA

QUANTIDÀDÊ
TOTAL

VALOR DE
REFERÊÍTCIA
UÍ§ÍTÁRÍO

VALOR DE
REFERÊNCIA

TOTAL

2 VEÍCULo TIPO SEDAN [4ED]o 449433 UNIDADE 03 11 11 l$ í04.800,00 t$ 1.1 52,800,0C

2"2. A listagem do cadastro de reseryâ referente ao presente registro
de preços constâ como ânexo a esta Ata,

óncÃo çeRrxcrADoR
3,1, O órgêo gerenciadorserá a Agência Bràsilelía de inieligência,

DA ADESÃO À ere Oe REGTSTRO DE PREçOS

4.1. A ata de rcgistro de preçôs, durante sua vaiidade, podêrá ser
utilizada por órgãos integrantes da Presidência da República que não tenha
pariicipãdo do certame iicitatório, med,ante anuência do órqão qerenciadot
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
coubeq as condições e as reEBs estabelecidas nâ Lei no 8.666, de 1993 e
no Decreto no 7.892, de 2313.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciâdor de que trôta o
subitem anterior. salvo pam adesões feitas por órgãos ou entidades de
outrâs esferas Íederativas, fica côndicionada à realização de estudo,
pelos órgãos e pelas entidades que não pa,ticiparam do registro de
preços, que demonstre o qanho de eiiciência, a viabilidade e a
ecoilomiciCade para a êdminisiração pública federal da utiÍização da
àta de registro de preços, contorme estabelecido em atD do Secretário
de Gestão do Ministéric do Planejamento, Desenvôivimento e Gestão.

4.2. Caberá ao fomecedor beneficiário da Atã de Regisiro de Preços,

1.
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5.

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fôrnecirnento, desde que este fornecimento não prejudique as obrígações
anteriomente assumidas com ú órqão gerenciador e órgâos palticipantes.

4,3. As aquisições úu contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50o/o (máximo
cinquenta) pôr cento dos ouantitalivos dos itens do instn-rmentü
convocatório e registradÕs na ata de registro de preços pâra o r)rgão
gerenciadcr e órgâos participantes,

4,4. As adesóes à ata de registro de preqos são limitadas, na
totalidâde, ao dobro dc quantitativô de cada item registraCo na ate de
registro de preços para o órgão gerenciàdor e órgãos pârticipantes,
independentÊ do número de órgãos não participàntes que eventualrnente
adei-iíem.

4.5. Ao órgão não pãÊicipante que aderir à ata competem cs atos
relativos à cobftnça do curnprimento peio fomecedor das obrigaçÕes
contratualrnente assumidas e a aplicação, obseruada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades deco.rentes do descümprimento de
cláusulas contràtuaisi enl relação as suas próprias contratações, infomando
as ocorênclas ao órgão gerenciêdor,

4.6, Âpós a autorização do órção gerenciadot o órgão não
pàrticipante deverá efetivar a contrataçãÕ solicitada em atá núvênta dias,
observado o prazc de validade da Atã de Registro de Preçôs,

4,6.i. Caberá ao órqão qerenciador âutorizãri excepcional e
justificâdamente, a prorrogaEão do prazo para efetivaçãD da
côntratação, respeitado o prazo de vigênc,a da ata, desde que
soli€itada pelo órgão não pa,ticipante.

5. 1.

DÀ VÀLIDADE DA ATÂ

A validade da Ata de Registro de PreÇos será de 12 meses, a
paftir da data dê suã assinaturâ, nâo podencio ser prorrcgada.

REVISÃO E CA'{CELAMENTO

6.1. A Administração realizaní pesquisa de mercado pÊriodicômente,
em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar
a vântajosidâde dos preços registredss nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preÇos pEiticados no mercâdo óu de fato que eleve o
custo do objeto reEístrado, cabendo à Administmção prcmover as
negociações junto ao(s) fomecedor(es).

6.3. Quando o preço reqistrado tômar-se superior ac preÇo pràticado
no mercado por motivo superveniente, d Administração convocaÉ o{s)
fornecedor(Ês) partt negociar(em) a reduÇão dos preços aos vâlores
praticados pelo mercado.

6.4. O fomecedor que não aceitar reduzir seu preço âo valor praticado
pelo mercado serô libeÍado do compromisso assumido, sem aplicação de
penal i da de.

6.4.1. A ordem dê classificação dos fornecedorcs que aceitarem reduzir
seus preços aos valores de mercado observará a classificãçãô original.

6.5. Quando o preçâ de mercado tornar-se supenor aos preços
reqlstrados e o fomecedor não DUdÊr cilmprir o compromisso, o órgão
gerenciad0r podera:

6.5.i. libeftr o fomecedor do compmmisso assumido, casc a
cornunicaÇão ocorâ ãntes do pedido de fômecimento, e sem aplicação
da penalÍdade se confirmada a veracidade dús motivôs e comprovantes

.- apresentados; e

6.5.2. convccar os demais fomecedüres para assegumr igual
opodunrdade de negociacão.

6.6. Não havendo êxitô nas negociacões, o órgào gerenciador devení
proceder à revogação dÊsta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis pôrê obtenÇão da contratôÇão mais vantajosa.

6.7. O reglstrô do fornecedorserá cancelado quando:

6.7.i. descumpúras condições da ata de iêgistro de preçôs;

6,7.2. não rÊtirãr a nota de empenho ou instrumento equivalente
no prazo estabelecidc pela Âdministração, sem justificativà aceilável;

6,7,3, não acêitãr reduzir o seu preço registmdo, na hipótese
deste 9e tomar superiôr àqueles prâticados no mercado; ítu

6.t-.4. sefrer sanção administrati\ra cujo efelto tome-o proibida de
celebrôr contrêto administràtivo, alcãnÇândo c órgão gerenciador e
órgão{s) pa!ticipante(s).

6.8. O cancelamento de reqistros nas hipóteses previstas nos ilens
6.7"L, 6.7.2 e 6.7.4 sení forrnalizado por despacho do órqão gerenciador,
assegurado ú cont!-aditório e a ampla defests.

b,Y, O cancelamento do registro de preÇos poderá ocorer por fato
superueniente, decorcnte de caso fo*uito ou força maioq que prejudique o
cumprimênto da âta, devidamente comprovados e justificãdôs:

6.9,1. Por razão de interesse público; ou

6.9.2. A pedido do íornecedor.

DAS PENALIDÂDES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejárá
aplicação das penalidades €stabelecidas no Edital,

7.7.7. Âs sanções do itern acima também se aFiicam aos
integrantes do câdastrô de reserya, em pregão para registro de preços
que. convocadôs, não honrarem o compromisso assumido
injustiiicada!-nente, nos termrrs do aai. 49, §10 do Decreto no
t0.o?4119.

7.2. É da competên.iâ do órgão gerenciadÕr a apiicaçãs das
penalÍdades decorrentes do dêscumprimento do pactuàdo nesta ata de
registro de prêço {ait. 54, inciso X, do Decreto na 7.A92/2ú1.3), ex.eto nâs
hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contmiêÇões dos
órgãos participantÊs, caso no qual caberá ao respectivo órqào padiclpante a

ii

6.

7-

r,:: i rir. !;,1

/#rü1,
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aplÍcação da penalidade (art. 60, Pafiáqrafo únÍco" do Decreio no
7.897/7A73).

O órgão participante deveni comunicar ao órgão qerenciador
qualquer das ocorrências previstas nc aÊ. 20 do Decreto no 7.897/2üL3,
dàdã à necessidade dê instãuÊção de pÍôcedimentô paÊ cancelamento dú
rcgistro do fornecedor,

8, CONDIçõES GÊRAI§

8.1. As cendições gerais do fornecimento, tais como os prazos para
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da,Administração e do
íomecedor reqislrado, penalidaCes e dernâis condições do ajuste,
encontram-se definidos no Têrmo de Referênciâ, ANEXo A0 EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quãntitativos fixados nesta ata
de reqistrü de preqos, inclusíve o acréscimo de Oue trata o § 10 do aÊ.65
da Lei no 8.666/93, nos temos do art. 12, §1o cjo DecrÊto no 7892/73.

8.3. A atã de realização da sessão pública do pregão, contendo a
relação dos íicitantes que aceitaíem cotar os bens ou seruiços com preçcs
iguais ao do licilante vencedor do certame, será anexada a esta Aia de
Reqistro de Preços, nos termos do att. 11, §4o do Decreto n. 7,892, de
2014.

Parã firmeza e vâlidêde do pâctüado, a presente Àta foi làvrada em 03 (três)
vias de igual teol que, depüis de iida e achada em orciem, vai assinãda pelas
paÍtes.

Bmsir ia-DF, ÜÊ o" üüv'ÜÃ{fr. roro.

Documento assinado eletronicamente por FÁTIMÁ ÂPARECIDA FRANçA
.. i. iQUEIR0Z, Diretor{a) do Depãrtamento de ,Administr3ção e Logísti€.

lem 0B/10/2020, às 1B:16, conÍorme horário oÍlcial de Brasilia, com
' - --*' fundamento no aft. 6ô, § 10, do .,::i-.:t-- .- 

i.:1, .,.:t-. ,,.r- .. --.i - .. :' -. r : .

[.8 e autenticidade deste documento pode ser conterida no site
E https : //sei.abin.oov.br,/sei/controlador externo.php?

acao=documento conferir&id oraao acesso externo=0. informando o
cód§o verficadorOtzSt3O e o cód§o CRC f1366ÂOO.

Referência: Proceiso no ú0091.001150/2020-11 SÊÍ ne 0223130

.- Setor Policial sul, Área 5, Quadra 1, - CEP 70610-905 - Brâsilia,/DF -

FÁTIT'IÀ APARECIDA FR.ANçÀ QUETRoz
Diretorã do Depaftamentc de
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
06.900.979/0001-30
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
30/07/2004 

 
NOME EMPRESARIAL 
FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R BASILIO BATALHA 

NÚMERO 
297 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
08.730-090 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA VITORIA 

MUNICÍPIO 
MOGI DAS CRUZES 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PATRICIA.GONZALES@GRUPOFABERGE.COM.BR 

TELEFONE 
(11) 4727-4949 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
30/07/2004 

 
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 24/07/2020 às 14:30:34 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
05.758.531/0001-61
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
12/06/2003 

 
NOME EMPRESARIAL 
NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 
45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores (Dispensada *) 
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *) 
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores (Dispensada *) 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
(Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV FRANCISCO FERREIRA LOPES 

NÚMERO 
335 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
08.735-200 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA CIDINHA 

MUNICÍPIO 
MOGI DAS CRUZES 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
pluscontabil@pluscontabil.com.br 

TELEFONE 
(11) 4727-7353 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
12/06/2003 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/07/2020 às 14:28:12 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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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: 06.900.979/0001-30
Razão Social: FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/03/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/02/2021
FGTS 02/11/2020
Trabalhista Validade: 22/03/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/01/2021
Receita Municipal Validade: 24/01/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 23/10/2020 10:30 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.758.531/0001-61
Razão Social: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/09/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/12/2020
FGTS 02/11/2020
Trabalhista Validade: 05/01/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/12/2020
Receita Municipal Validade: 15/12/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 23/10/2020 13:40 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

21

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Declaração SICAF - EMPRESA NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS (0792616)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 352

http://www.tst.jus.br/certidao


Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.758.531/0001-61
Razão Social: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Governo Federal

Emitido em: 23/10/2020 13:40 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE At TERJ.\CÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE 
EMPREiSÂ.RIA LIMITADA. 

16ª AL TERACÃO 

Pelo presente instrumento particular de alteração, ROBERTO LUIZ FABERGÉ, 0 

brasileiro, casado, empresário, portador da Cl_RG nº. 21.392.545 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF 

sob nº. 145.253.398-96, residente e domiciliado nesta cidade de Mogi das Cruzes - SP, na 

Avenida Dom Paulo Rolim Loureiro, nº. 201, Vila Oliveira, CEP: 08790-260, e VILMA BIANCHI 

FABERGÉ, brasileira, casada, empresária, portadora da Cl_RG. nº. 3.702.105 SSP/SP, e inscrita 

no CPF/MF sob nº. 406.162.748-15, residente e domiciliada nesta cidade de Mogi das Cruzes -

SP, na Avenida Dom Paulo Rolim Loureiro, nº. 201, Vila Oliveira, CEP: 08790-260, na qualidade 

de únicos sócios da soci~dade empresaria limitada "NOBRE- DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E 

PECAS LTDA", com sede na Rua lpiranga, nº. 1.252, Jardim Santista, Mogi das Cruzes - SP, 

CEP: 08730-000, inscrita no CNPJ sob n.º 05.758.531/0001-61, registrada na Junta Comercial do 

.Estado de São Paulo sob o NIRE 35.218.032.624 em 12/06/2003, com 1° Alteração registrada sob 

nº. sob nº. 287.832/03-0 em 18/12/2003, 2ª Alteração registrada sob nº. 215.187/04-0 em 

11/05/2004, 3ª Alteração registrada sob o nº. 265.286/04-9 em 04/06/2004, 4° Alteração registrada 

sob nº 473.087/04-2 em 09/12/2004, 5° Alteração registrada sob nº 191.471/05-7 em 14/07/2005, 

6° Alteração registrada sob nº 253.203/05-3 em 09/09/2005, 7° Alteração registrada sob nº 

045.289/06-2 em 01/03/2006, 8° Alteração registrada nº 140.084/06-0 em 16/06/2006, 9° Alteração 

registrada sob n°409. 421/07-8 em 07/12/2007, 10º Alteração sob nº 184.616/08-6 em 20/06/2008, 

11° Alteração registrada sob nº 008.381/10-0 em 18/01/2010, 12° Alteração registrada sob nº 

399.900/11-1 em 04/10/2011 , 13ª Alteração registrada sob nº 327136/12 em 26/07/2012, 14ª 

Alteração registrada sob nº 120.820/13-4 em 25/06/013 e 15ª Alteração registrada sob nº 

121.020/13-7 em 29/07/2013 resolvem assim alterar o contrato social: 

1 º) - Neste ato abre uma Filial com sede na Praça Narciso José Lopes nº 

144, Vila Pilar, Arujá/SP, Cep: 07401-795, que tem seu objeto social a explor - do ramo de 

Comércio e Distribuidor de Veículos Novos e Usados, Motocicletas, lnterme iação· de 

Comércio de Peças e Acessórios e Serviços de Reparação e Manu nção de V 

Motocicletas; 
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2º) - A vista das moc:íficeções ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social 

com a seguinte redação: 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. 

1- DA DENOMINAÇÃO 

1º) - A sociedade gira sob a denominação social de "NOBRE -

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PECAS L TOA" 

li - DA SEDE SOCIAL 

2°) - A sociedade tem sua sede: 

1. MATRIZ: Avenida Francisco Ferreira Lopes nº. 335, Vila Cidinha, Mogi das Cruzes - SP, 

CEP: 08735-200; 

2. FILIAL 1: Rua Doutor Ricardo Vilela nº 1164, Centro, Mogi das Cruzes - SP, CEP: 08780-060; 

3. FILIAL li: Praça Narciso José Lopes nº 144, Vila Pilar, Arujá/SP, Cep: 07401-795. 

Ili - DO OBJETO SOCIAL 

3°) - O objeto social da Matriz e Filial 1 é a exploração do ramo de Comércio e 

Distribuidor de Veículos Novos e U~ados , Motocicletas, Intermediação de Veículos e Motocic letas, 

Filial li - Comércio e Distribuidor de Veículos Novos e U 

Intermediação de Negócios, Comércio de Peças e Acessórios e Se 

Manutenção de Veículos e Motocicletas; 
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IV - DO PRAZO DE DURAÇÃO 

4°) -A duração da sociedade é por prazo indeterminado; 

V - CAPITAL SOCIAL 

5°) - O capital social é de R$_2.200.000,00 (Dois Milhões e Duzentos Mil Reais) 

dividido em 2.200.000 (Dois Milhões e Duzentas Mil) quotas, subscritas e integralizadas pelos 

sócios, neste ano, em moeda corrente do país, tendo a seguinte distribuição: 

SOCIOS QUOTAS VALOR 100% 

ROBERTO LUIZ FABERGÉ 2.199.780 R$_2.199.780,00 99.99% 

VILMA BIANCHI FABERGÉ 220 R$_220,00 0.01% 

TOTAL 2'.200.000 R$_2.200.000,00 100% 

§ único: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

VI - DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL E DAS RESPONSABILIDADES 

6°) - A sociedade é administrada individualmente pelo sócio ROBERTO LUIZ 

FABERGÉ, que fará uso da denominação social em todos os negócios de interesse da sociedade. 

representando-a ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os 

atos necessários ao regular o funcionamento da mesma, inclusive firmar compromissos, contrair 

empréstimos com ou sem garantia de direito real ou pessoal, ficando-lhes, todavia, vedado o uso 

da denominação social em negócios estranhos aos objetos sociais, não podendo conceder ais, 

fianças, ou endossas, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem torização 

do outro sócio, ficando responsável individualmente se assim proceder; 

7°) - O sócio no exerci cio da gerência terá direito a uma r tirada mensal a títul 

de pró-labore em valor a ser fixado de comum acordo entre eles, tend em vista Ós resultado 
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VII - DAS QUOTAS-e DE SUA CESSÃO 

8°) - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 

condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta á venda, formalizando, se 

realizada cessão delas, a alteração contratual pertinente; 

9°) - Na hipótese de um dos sócios desejar ceder a terceiros total ou 

parcialmente as quotas que possui na sociedade, ou ainda, retirar-se da sociedade, deverá 

notificar o outro por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, indicando o preço e 

condições para cessão; 

10°) - Se o sócio notificado não exercer o direito de preferência no prazo de 30 

(trinta) dias da data do recebimento da notificação, o sócio que manifestou o desejo de ceder ou 

retirar-se da sociedade poderá ceder a terceiros total ou parcialmente as quotas que possui na 

sociedade; 

11°) - Será nula e de nenhum efeito a cessão ou transferência de quotas que 

infringir as disposições expressas neste instrumento; 

VIII - DO EXERCÍCIO SOCIAL 

12°) - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 

administrador prestará contas justi!icadas de sua administração, procedendo à elaboração do 

inventário, o balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios 

proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados; 

13º) - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 

deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso; 

IX - DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

-) 
/ 
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§ Único: - O mesmo ;J!'occdimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação a seu só_C::~· : : : 

15º) - Apurados os haveres "de cujus", a importância líquida será reembolsada 

aos herdeiros ou sucessores do falecido em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, representada 

por Notas Promissórias de emissão do sócio sobrevivente, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) 

dias da data do balanço e as demais de 30 em 30 (trinta em trinta) dias, parcelas essas que serão 

atualizadas pelos índices oficiais de variação rnonetária; 

16º) - Proceder-se-á a apuração de haveres do "de cujus", com base no 

balanço geral, na hipótese do falecimento ocorrer no último mês do exercício ou no Primeiro mês 

do exercício seguinte; 

X ·DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

17°) - A sociedade será dissolvida por vontade dos sócios, ou, pelas formas 

• estabelecidas na legislação pertinente; 

18°) - Dissolvida à sociedade, o sócio ROBERTO LUIZ FABERGÉ, se 

incumbirá de proceder e ultimar a liquidação, ficando responsável pela guarda dos livros 

comerciais e dos respectivos documentos, pelo prazo exigido pela legislação fiscal e comercial; 

19°) - Na hipótese do liquidante nomeado não aceitar o encargo, e , não 

havendo acordo entre os sócios para a nomeação de outro, far-se-á liquidação judicial ficando a 

cargo do Juiz a Indicação do liquidante; 

XI - DO FORO E DAS OMISSÕES OU DÚVIDAS 

20°) - Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes para 

conflitos oriundos deste contrato, renunciando-se a qualquer outro por privilégio que 1a; 

21°) - Os Administradores declaram, sob as penas da le", de qúe não estão 

impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especia , ou em 

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a p~'tta. '1ti·&-1fflt:te::::::ãiooãcJLiE;-7f)r-
temporariamente, o acaso a cargos públicos; ou por crime falimentar,/dP•1~1=1~ 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular; contra is:wr,.s;E!fr:ien :, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de:·~~ijPJ'íi . 
propriedade; . 

) 
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.... . 

E por estarem assim _j '..'.Jstc.s- '.3 contratados e de pleno acordo com todas as 
-

cláusulas e condições lavradas neste insttum:mto particular, assinam o em 3 (três) vias de igual 

teor na presença das testemunhas abaixo: 

"° n 
\, ./ê)~ -----<=..---·- ,':;r-

VILMA BIANCHI FABERGE 

TESTEMUNHAS: ~ ( ·,, 

\ ------
1º) â N-:D o-mR-A.-PE~--'i~ADE 

CI ~46~1 SSP/SP 
- ~~ 

2º) 
p~"f'la'~~~~~~~~~~~~ 

Cl_RG. 42.601 .760-2 SSP-SP 
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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: 06.900.979/0001-30
Razão Social: FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 145.253.398-96
Nome: ROBERTO LUIZ FABERGE
Carteira de Identidade: 21392545 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 27/08/1996 Data de Nascimento: 20/06/1972
Filiação Materna: WILMA BIANCHI FABERGE
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 255387684 Órgão Expedidor: ssp/sp
Data de Expedição: 09/01/1990

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
LAURA RAQUEL DE MORAES TOSTANome:

261.905.298-01Estrangeiro:

CEP: 08.790-240
Endereço: AVENIDA AURORA ARIZA MELONI, 431 - APTO 51 - VILA OLIVEIRA
Município / UF: Mogi das Cruzes / São Paulo
Telefone: (00) 00000000
E-mail: tania@grupofaberge.com

Emitido em: 23/10/2020 10:35 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 Dirigente

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.758.531/0001-61
Razão Social: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 145.253.398-96
Nome: ROBERTO LUIZ FABERGE
Carteira de Identidade: 21392545 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 27/08/1996 Data de Nascimento: 20/06/1972
Filiação Materna: WILMA BIANCHI FABERGE
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 25538768-4 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 09/01/1990

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
LAURA RAQUEL DE MORAES TOSTANome:

261.905.298-01Estrangeiro:

CEP: 08.790-240
Endereço: AVENIDA AURORA ARIZA MELONI, 431 - APTO 51 - VILA OLIVEIRA
Município / UF: Mogi das Cruzes / São Paulo
Telefone: (00) 00000000
E-mail: tania@grupofaberge.com

Emitido em: 23/10/2020 10:38 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: 06.900.979/0001-30
Razão Social: FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/03/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Demais
Inscrição Estadual: 454291275110 Inscrição Municipal: 475408
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 2.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 30/07/2004
CNAE Primário: 4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E

UTILITÁRIOS NOVOS
CNAE Secundário 1: 4511-1/02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E
CNAE Secundário 2: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE
CNAE Secundário 3: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 4: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE

Dados para Contato
CEP: 08.730-090
Endereço: RUA BASILIO BATALHA, 297 - VILA VITORIA
Município / UF: Mogi das Cruzes / São Paulo
Telefone: (11) 47274949
E-mail: PATRICIA.GONZALES@GRUPOFABERGE.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
172.912.418-63CPF:

Nome: TANIA MARA CROSARIOL
Carteira de Identidade: 18229562-x Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 24/05/2004 Data de Nascimento: 05/10/1963
E-mail: tania@grupofaberge.com

Emitido em: 23/10/2020 10:35 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

31

Anexo CREDENCIAMENTO - EMPRESA FABERGE DISTRIBUIDORA (0792633)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 368



Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 145.253.398-96 Participação Societária: 95,00%
Nome: ROBERTO LUIZ FABERGE
Carteira de Identidade: 21392545 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 27/08/1996 Data de Nascimento: 20/06/1972
Filiação Materna: WILMA BIANCHI FABERGE
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 255387684 Órgão Expedidor: ssp/sp
Data de Expedição: 09/01/1990

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
LAURA RAQUEL DE MORAES TOSTANome:

261.905.298-01Estrangeiro:

CEP: 08.790-240
Endereço: AVENIDA AURORA ARIZA MELONI, 431 - APTO 51 - VILA OLIVEIRA
Município / UF: Mogi das Cruzes / São Paulo
Telefone: (00) 00000000
E-mail: tania@grupofaberge.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 406.162.748-15 Participação Societária: 5,00%
Nome: VILMA BIANCHI FABERGE
Carteira de Identidade: 3702105-9 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 26/01/2009 Data de Nascimento: 18/08/1945
Filiação Materna: MARIA HELENA BIANCHI
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 27631291 Órgão Expedidor: ssp/sp
Data de Expedição: 26/01/2009

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
JOAO OTAVIO FABERGENome:

190.237.668-49Estrangeiro:

CEP: 08.790-240
Endereço: AVENIDA AURORA ARIZA MELONI, 431 - APTO 51 - VILA OLIVEIRA
Município / UF: Mogi das Cruzes / São Paulo
Telefone: (00) 00000000
E-mail: tania@grupofaberge.com

Emitido em: 23/10/2020 10:35 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: 145.253.398-96
Nome: ROBERTO LUIZ FABERGE
Carteira de Identidade: 21392545 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 27/08/1996 Data de Nascimento: 20/06/1972
Filiação Materna: WILMA BIANCHI FABERGE
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 255387684 Órgão Expedidor: ssp/sp
Data de Expedição: 09/01/1990

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
LAURA RAQUEL DE MORAES TOSTANome:

261.905.298-01Estrangeiro:

CEP: 08.790-240
Endereço: AVENIDA AURORA ARIZA MELONI, 431 - APTO 51 - VILA OLIVEIRA
Município / UF: Mogi das Cruzes / São Paulo
Telefone: (00) 00000000
E-mail: tania@grupofaberge.com

Linhas Fornecimento

Materiais
2320 - VEÍCULOS SOBRE RODAS

Emitido em: 23/10/2020 10:35 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 I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.758.531/0001-61
Razão Social: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/09/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Demais
Inscrição Estadual: 454296198117 Inscrição Municipal: 32302-0
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 2.200.000,00 Data de Abertura da Empresa: 12/06/2003
CNAE Primário: 4511-1/04 - COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E

USADOS
CNAE Secundário 1: 4511-1/02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E
CNAE Secundário 2: 4512-9/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 3: 4512-9/02 - COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS
CNAE Secundário 4: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE
CNAE Secundário 5: 4520-0/02 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA
CNAE Secundário 6: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 7: 4541-2/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
CNAE Secundário 8: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE

Dados para Contato
CEP: 08.735-200
Endereço: AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES, 335 - VILA CIDINHA
Município / UF: Mogi das Cruzes / São Paulo
Telefone: (11) 47277353
E-mail: pluscontabil@pluscontabil.com.br

Dados do Responsável pelo Cadastro
172.912.418-63CPF:

Nome: TANIA MARA CROSARIOL
Carteira de Identidade: 18229562-x Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 24/05/2004 Data de Nascimento: 05/10/1963
E-mail: tania@grupofaberge.com

Emitido em: 23/10/2020 13:44 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: 145.253.398-96 Participação Societária: 99,99%
Nome: ROBERTO LUIZ FABERGE
Carteira de Identidade: 21392545 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 27/08/1996 Data de Nascimento: 20/06/1972
Filiação Materna: WILMA BIANCHI FABERGE
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 25538768-4 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 09/01/1990

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
LAURA RAQUEL DE MORAES TOSTANome:

261.905.298-01Estrangeiro:

CEP: 08.790-240
Endereço: AVENIDA AURORA ARIZA MELONI, 431 - APTO 51 - VILA OLIVEIRA
Município / UF: Mogi das Cruzes / São Paulo
Telefone: (00) 00000000
E-mail: tania@grupofaberge.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 406.162.748-15 Participação Societária: 0,01%
Nome: VILMA BIANCHI FABERGE
Carteira de Identidade: 3702105-9 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 26/01/2009 Data de Nascimento: 18/08/1945
Filiação Materna: MARIA HELENA BIANCHI
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 2763129-1 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 26/01/2009

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
JOAO OTAVIO FABERGENome:

190.237.668-49Estrangeiro:

CEP: 08.790-240
Endereço: AVENIDA AURORA ARIZA MELONI, 431 - APTO 51 - VILA OLIVEIRA
Município / UF: Mogi das Cruzes / São Paulo
Telefone: (00) 00000000
E-mail: tania@grupofaberge.com

Emitido em: 23/10/2020 13:44 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: 145.253.398-96
Nome: ROBERTO LUIZ FABERGE
Carteira de Identidade: 21392545 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 27/08/1996 Data de Nascimento: 20/06/1972
Filiação Materna: WILMA BIANCHI FABERGE
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 25538768-4 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 09/01/1990

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
LAURA RAQUEL DE MORAES TOSTANome:

261.905.298-01Estrangeiro:

CEP: 08.790-240
Endereço: AVENIDA AURORA ARIZA MELONI, 431 - APTO 51 - VILA OLIVEIRA
Município / UF: Mogi das Cruzes / São Paulo
Telefone: (00) 00000000
E-mail: tania@grupofaberge.com

Linhas Fornecimento

Materiais
2310 - VEÍCULOS MOTORIZADOS DE PASSAGEIROS
2320 - VEÍCULOS SOBRE RODAS

Emitido em: 23/10/2020 13:44 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 06.900.979/0001-30
Razão Social: FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 05.758.531/0001-61 - NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
E PECAS LTDA

CPF/CNPJ comum: Vínculo com 06.900.979/0001-30: Vínculo com 05.758.531/0001-61:
145.253.398-96 Dirigente e Sócio/Admin. Dirigente e Sócio/Admin.

190.237.668-49 Cônjuge do Sócio/Admin
406.162.748-15.

Cônjuge do Sócio/Admin
406.162.748-15.

261.905.298-01 Cônjuge do Dirigente 145.253.398-96
e Cônjuge do Sócio/Admin
145.253.398-96.

Cônjuge do Dirigente 145.253.398-96
e Cônjuge do Sócio/Admin
145.253.398-96.

406.162.748-15 Sócio/Admin. Sócio/Admin.

Ocorrência do vínculo 1:
Tipo da Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º

90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAOUASG Sancionadora:
Âmbito da Sanção: União
Prazo Inicial: 02/07/2020 Prazo Final: 02/07/2021

Emitido em: 23/10/2020 13:46 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: 05.758.531/0001-61
Razão Social: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 02/07/2020 Prazo Final: 02/07/2021
Número do Processo: TRF2-EOF-2018/37 Número do Contrato: 042/2019
Descrição/Justificativa: Aplicar à empresa a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a

União, e de descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 01 (um) ano, com
efeitos a partir de 02/07/2020,com fulcro no subitem 8.3.4 do Contrato nº
042/2019, conforme despacho nº TRF2-DES-2020/21930

Ocorrência 1:

Emitido em: 23/10/2020 13:48 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
Sr. Assessor Jurídico, 
 
Considerando a inconsistência, impedimento indireto,

apontada no SICAF, empresa com proposta ora com análise, evento
sei nº 0792414, a mesma apresentou esclarecimentos, evento sei
nº 0792566 que necessitam uma avaliação jurídica em conformidade
com o recomendado no ACORDÃO TCU ao analisar um caso de
potencial impedimento indireto:

Acórdão 2.218/2011 – 1ª Câmara: 
"Presume-se fraude quando a sociedade que

procura participar de certame licitatório possui objeto social
similar e, cumulativamente, ao menos um sócio-controlador
e/ou sócio-gerente em comum com a entidade apenada com
as sanções de suspensão temporária ou declaração de
inidoneidade, previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei
8.666/1993”. 

 
Seguem os seguintes documentos: 
SICAF - EMPRESA FABERGE DISTRIBUIDORA DE

VEÍCULOS (0792611)
SICAF - EMPRESA NOBRE DISTRIBUIDORA DE

VEÍCULOS (0792616)
CONTRATO SOCIAL - EMPRESA FABERGE

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS (0792619)
CONTRATO SOCIAL - EMPRESA NOBRE

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS (0792621)
DIRIGENTES - EMPRESA FABERGE DISTRIBUIDORA

DE VEÍCULOS (0792623)
DIRIGENTES - EMPRESA NOBRE DISTRIBUIDORA DE

VEÍCULOS (0792627)
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CREDENCIAMENTO - EMPRESA FABERGE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS (0792633)

CREDENCIAMENTO - EMPRESA NOBRE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS (0792637)

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS
INDIRETAS DO FORNECEDOR - EMPRESA FABERGE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS (0792639)

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR - EMPRESA NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
(0792641)

 
Aguardo, sessão em andamento.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/10/2020, às 14:32, 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
0792692 e o código CRC C5369DD1.
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PROCESSO : 0007133-91.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : PE 73/2020. AQUISIÇÃO VEÍCULO. OCORRÊNCIA IMPEDITIVA DE LICITAR.

 

Parecer nº 2028 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 

Nesta AJ-DG os autos em epígrafe, em face do
encaminhamento de Vossa Senhoria (0792692), para
manifestação acerca da inconsistência apontada no SICAF
relativa a ocorrência impeditiva indireta, no decorrer do PE nº
73/2020, conforme relatado:

  

Considerando a inconsistência,
impedimento indireto, apontada no
SICAF, empresa com proposta ora com
análise, evento sei nº 0792414, a mesma
apresentou esclarecimentos, evento sei
nº 0792566 que necessitam uma avaliação
jurídica em conformidade com o
recomendado no ACORDÃO TCU
ao analisar um caso de potencial
impedimento indireto:
Acórdão 2.218/2011 – 1ª Câmara: 
"Presume-se fraude quando a
sociedade que procura participar de
certame licitatório possui objeto
social similar e, cumulativamente, ao
menos um sócio-controlador e/ou
sócio-gerente em comum com a
entidade apenada com as sanções de
suspensão temporária ou declaração
de inidoneidade, previstas nos incisos
III e IV do art. 87 da Lei
8.666/1993”. 
 
Seguem os seguintes documentos: 
SICAF - EMPRESA FABERGE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
(0792611)
SICAF - EMPRESA NOBRE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
(0792616)
CONTRATO SOCIAL - EMPRESA
FABERGE DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS (0792619)
CONTRATO SOCIAL - EMPRESA NOBRE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
(0792621)
DIRIGENTES - EMPRESA FABERGE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
(0792623)
DIRIGENTES - EMPRESA NOBRE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
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(0792627)
CREDENCIAMENTO - EMPRESA
FABERGE DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS (0792633)
CREDENCIAMENTO - EMPRESA NOBRE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
(0792637)
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR - EMPRESA FABERGE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
(0792639)
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
IMPEDITIVAS DE LICITAR - EMPRESA
NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
(0792641)
 

Em síntese, quando da consulta prevista em edital
acerca dos dados da empresa FABERGE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS LTDA, que ora se apresenta com licitante
para fornecimento de automóvel, foi detectada no SICAF uma
ocorrência impeditiva indireta de licitar (0792639), pois seus
 sócios administradores ou cônjuges também  são sócios
administradores de outra empresa do ramo (NOBRE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA).

Ocorre que esta empresa NOBRE
DISTRIBUIDORA   DE VEÍCULOS LTDA possui em seu
registro SICAF penalidade referente a Impedimento de Licitar
e Contratar (art. 7º, Lei nº 10.520/02), aplicada pelo TRF2,
abrangendo o âmbito da União.

A empresa FABERGE apresentou (0792566)
esclarecimentos acerca da penalidade imposta à NOBRE, ora
ainda em fase de recurso naquele TRF2. De qualquer forma, a
penalidade consta no SICAF e deve ser considerada para a
análise do tema.

   

2. DA OCORRÊNCIA IMPEDITIVA INDIRETA DO FORNECEDOR

 
A ocorrência detectada – Ocorrências Impeditivas

Indiretas do Fornecedor (0792639) – constitui
uma funcionalidade do Sistema de Compras Governamentais
– Comprasnet, que  desde 2015 passou a verificar os CPFs de
todos os sócios (e respectivos cônjuges) das empresas
consultadas, em cotejo com os CPFs dos sócios (e respectivos
cônjuges) de outras empresas, com o objetivo do descobrir
eventuais impedimentos e restrições dessas outras empresas.

Conforme consta no Portal de Compras do Governo
Federal, tal medida foi implementada em face de decisões do
TCU, conforme segue:

“... O Tribunal de Contas da União
manifestou-se no Acórdão nº  1.831/2014,
1ª Câmara, no qual considerou a
possibilidade de extensão de sanção de
inidoneidade a outra empresa, por ter
havido tentativa de burla a penalidade
outrora imposta, utilizando a Egrégia
corte de contas do instituto da
desconsideração da personalidade
jurídica.
Deste modo, a informação apresentada no
sistema serve apenas como um alerta, e
deverá haver análise caso a caso para fins
de comprovação de fraude a qual pode ser
caracterizada, dentre outros motivos, por
aqueles informados nos acórdãos
supracitados.
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Assim, constatado o alerta da restrição
citada, devem ser avaliadas as
circunstâncias, os fatos concretos e os
indícios de que houve a criação ou uso de
pessoa jurídica exclusivamente com o
intuito de possibilitar a burla da pena
administrativa anteriormente aplicada.
Havendo indícios suficientes, é
necessária a convocação do fornecedor
para se manifestar, garantindo a
oportunidade de ampla defesa e o
contraditório.
Consequentemente caso se constate
fraude, isso implicará na extensão da
decisão pelo impedimento de contratar ao
CNPJ consultado.”

 
E, verificando-se trecho do Voto proferido no

citado Acórdão nº 1.831/2014, captam-se alguns parâmetros
para detectar os referidos indícios, conforme segue:

“4. O Tribunal, ao examinar, em ocasião
anterior, matéria análoga, já havia se
pronunciado sobre a irregularidade de tal
tipo de operação, registrando na ementa
do Acórdão 2.218/2011 - 1ª Câmara o
seguinte entendimento:

"3. Presume-se fraude quando a sociedade
que procura participar de certame
licitatório possui objeto social similar e,
cumulativamente, ao menos um sócio-
controlador e/ou sócio-gerente em
comum com a entidade apenada com as
sanções de suspensão temporária ou
declaração de inidoneidade, previstas nos
incisos III e IV do art. 87 da Lei
8.666/1993."

5. A situação verificada nos presentes
autos possui muito mais elementos de
convicção acerca da existência de
tentativa de burla ao disposto na Lei
8.666/1993 do que a hipótese delineada
no acórdão mencionado.

6. Em meu modo de ver, três
características fundamentais permitem
configurar a ocorrência de abuso da
personalidade jurídica neste caso:

a) a completa identidade dos sócios-
proprietários;

b) a atuação no mesmo ramo de
atividades;

c) a transferência integral do acervo
técnico e humano.”
(Grifos não constam do original)
 

Gize-se que a exigência para a apresentação dos
dados de sócios, dirigentes e administradores das empresas,
no Nível I – Credenciamento do SICAF, veio para atender à
recomendação do TCU, exarada por meio do Acórdão
2136/2006 - 1ª Câmara, de 01/08/2006, ata nº 27/2006,
especialmente quanto ao contido no item 9.7, que se
transcreve abaixo:

“9.7 - Orientamos aos órgãos e entidades
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do SISG que passem a verificar quando da
realização de licitações, junto ao sistema
SIASG/SICAF, o quadro societário e o
endereço dos licitantes com vistas a 
verificar a existência de sócios
comuns, endereços idênticos e/ou
indícios de parentesco, fato que,
analisado em conjunto com outras
informações, poderá indicar ocorrência
de fraudes contra o certame licitatório.
Portanto, havendo indícios de fraude
deverá ser adotada a prerrogativa
disposta no parágrafo 3º do artigo 43 da
lei 8.666 de 21 de junho de 1993”.
(Grifos não constam do original)
 

O citado § 3º, do art. 43, da Lei nº 8.666/93, 
faculta ao pregoeiro a possibilidade de realizar diligências: 

 
Art. 43.  A licitação será processada e julgada
com observância dos seguintes procedimentos:

(...) 
§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade
superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar
originariamente da proposta.

 
Observe-se ainda a Decisão do Superior Tribunal de

Justiça, que trata da desconsideração da personalidade
jurídica, referendando a extensão dos efeitos da penalidade
administrativa de proibição de contratar à empresa
constituída com o propósito de fraudar a lei:

 
"ADMINISTRATIVO. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO
DE INIDONEIDADE PARA LICITAR.
EXTENSÃO DE EFEITOS À
SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO
SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO
ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO
DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA E
DA INDISPONIBILIDADE DOS
INTERESSES PÚBLICOS. (RMS
15166/BA, Rel. Min. Castro Meira,
órgão julgador Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça, data de
julgamento 7/8/2003, data da
publicação DJ 8/9/2003).
 
- A constituição de nova sociedade, com o
mesmo objeto social, com os mesmos
sócios e com o mesmo endereço, em
substituição a outra declarada inidônea
para licitar com a Administração Pública
Estadual, com o objetivo de burlar a
aplicação da sanção administrativa,
constitui abuso de forma e fraude à Lei de
Licitações, n.º 8.666/93, de modo a
possibilitar a aplicação da teoria da
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desconsideração da personalidade
jurídica para estenderem-se os efeitos da
sanção administrativa à nova sociedade
constituída.
- A Administração Pública pode, em
observância ao princípio da moralidade
administrativa e da indisponibilidade dos
interesses públicos tutelados,
desconsiderar a personalidade jurídica de
sociedade constituída com abuso de
forma e fraude à lei, desde que facultado
ao administrado o contraditório e a ampla
defesa em processo administrativo
regular.”
Por pertinente e didático convém que se
anotem as considerações do Relator do
RMS, Ministro Castro Meira:
“A discussão travada nos autos gira em
torno da possibilidade de estender a uma
sociedade empresária, na esfera
administrativa e com base na teoria da
desconsideração da personalidade
jurídica, os efeitos de uma sanção
aplicada pela Administração Pública a
outra sociedade formada pelos mesmos
sócios e com mesmo objeto social.
A Recorrente alega ausência de previsão
legal que autorize o Estado da Bahia a
aplicar, em situação fática como a
presente, a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica.
Aduz, também, que somente o Judiciário,
nas situações envolvendo relação de
consumo, e com base no art. 28 do CDC,
poderia desconsiderar a personalidade
jurídica de uma sociedade para atingir a
figura de seus sócios.
A solução da presente controvérsia
demanda, em primeiro plano, a análise do
processo de constituição da sociedade
recorrente, para que então seja possível
afirmar-se, com razoável margem de
certeza, se agiu ou não em fraude à lei.
Em segundo plano, torna-se não menos
importante a análise sobre a possibilidade
de aplicação, na esfera administrativa, da
teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, à margem de
previsão legal específica e sem
pronunciamento judicial neste sentido.
Quanto à primeira questão, as
informações contidas nos autos dão conta
de que a Recorrente é uma empresa de
“fachada‟, constituída com o único
objetivo de fraudar a aplicação de sanção
administrativa imposta à sociedade
COMBAIL LTDA, que foi declarada
inidônea para licitar com a Administração
Pública Estadual, por ter apresentado
documento falso em processo 29
licitatório.
Assim, a ora Recorrente apresenta
o mesmo quadro societário, o mesmo
objeto social e o mesmo endereço da
empresa COMBAIL LTDA., o que, de certa
forma, é dado mais que suficiente para
caracterizar fraude à lei e permitir a
aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica.
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O Estado da Bahia, no Parecer de fls.
25⁄31, traz aos autos alguns dados
complementares que corroboram a
atuação fraudulenta da Recorrente, como,
v.g., a „continuidade de passivos a
descoberto de natureza tributária ou
trabalhista da sociedade anteriormente
punida, continuidade dela sem baixa na
JUCEB, ou com sua baixa seguida da
constituição da nova sociedade, uso do
mesmo acervo de equipamentos, móveis e
utensílios, com ou sem sua aquisição à
sociedade punida, identidade ou
predominância dos mesmos empregados,
sobretudo a nível gerencial ou
administrativo.‟
Assim, não há como negar que as
informações carreadas aos autos pelo
Estado da Bahia militam, inegavelmente,
em desfavor da sociedade
Recorrente. Uma empresa constituída
com o mesmo objeto social, com os
mesmos sócios e com sede no mesmo
endereço, dificilmente conseguirá provar
que não agiu em fraude à lei, para furtar-
se dos efeitos danosos de uma sanção
administrativa.
Parece claro, no presente caso, que a
Recorrente valeu-se do “véu da pessoa
jurídica‟ - para usar de metáfora já
consagrada -, com o evidente intuito de
fraudar a lei e descumprir uma punição
administrativa que lhe havia sido imposta.
Firmado o entendimento de que a
Recorrente foi constituída em nítida
fraude à lei e com abuso de forma, resta a
questão relativa à possibilidade de
desconsideração da personalidade
jurídica, na esfera administrativa, sem
que exista um dispositivo legal específico
a autorizar a adoção dessa teoria pela
Administração Pública.
A atuação administrativa deve pautar-se
pela observância dos princípios
constitucionais, explícitos ou implícitos,
deles não podendo afastar-se sob pena de
nulidade do ato administrativo praticado.
E esses princípios, quando em conflito,
devem ser interpretados de maneira a
extrair-se a maior eficácia, sem permitir-
se a interpretação que sacrifique por
completo qualquer deles. Se, por um lado,
existe o dogma da legalidade, como
garantia do administrado no controle da
atuação administrativa, por outro, existem
Princípios como o da Moralidade
Administrativa, o da Supremacia do
Interesse Público e o da Indisponibilidade
dos Interesses Tutelados pelo Poder
Público, que também precisam ser
preservados pela Administração. Se
qualquer deles estiver em conflito, exige-
se do hermeneuta e do aplicador do
direito a solução que melhor resultado
traga à harmonia do sistema normativo.
A ausência de norma específica não pode
impor à Administração um atuar em
desconformidade com o Princípio da
Moralidade Administrativa, muito menos
exigir-lhe o sacrifício dos interesses
públicos que estão sob sua guarda. Em

Parecer 2028 (0792748)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 383



obediência ao Princípio da Legalidade,
não pode o aplicador do direito negar
eficácia aos muitos princípios que devem
modelar a atuação do Poder Público.
Assim, permitir-se que uma empresa
constituída com desvio de finalidade, com
abuso de forma e em nítida fraude à lei,
venha a participar de processos
licitatórios, abrindo-se a possibilidade de
que a mesma tome parte em um contrato
firmado com o Poder Público, afronta aos
mais comezinhos princípios de direito
administrativo, em especial, ao da
Moralidade Administrativa e ao da
Indisponibilidade dos Interesses
Tutelados pelo Poder Público.
A concepção moderna do Princípio da
Legalidade não está a exigir, tão-somente,
a literalidade formal, mas a intelecção do
ordenamento jurídico enquanto sistema.
Assim, como forma de conciliar o
aparente conflito entre o dogma da
legalidade e o Princípio da Moralidade
Administrativa é de se conferir uma maior
flexibilidade à teoria da desconsideração
da personalidade jurídica, de modo a
permitir o seu manejo pela Administração
Pública, mesmo à margem de previsão
normativa específica.
Convém registrar, por oportuno, que a
aplicação desta teoria deve
estar precedida de processo
administrativo, em que se assegure ao
interessado o contraditório e a mais
ampla defesa, exatamente como realizado
no caso dos autos. Ao prejudicado restará
sempre aberta a porta do Judiciário, para
que então possa provar, perante um órgão
imparcial, a ausência de fraude à lei ou de
abuso de forma, afastando, por
conseguinte, a aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade
jurídica.
No presente caso, a Recorrente não se
desincumbiu desse ônus probatório.
Ademais, como bem-lançado no Parecer
Ministerial acostado às fls. 173⁄179, o
abuso de um instituto de direito não pode
jamais ser tutelado pelo ordenamento
jurídico. Seria uma grande incongruência
admitir-se a validade jurídica de um ato
praticado com fraude à lei, assim como
seria desarrazoado permitir-se, com base
no Princípio da Legalidade, como é o caso
dos autos, a sobrevida de um ato
praticado à margem da legalidade e com
ofensa ao ordenamento jurídico.
Não pode o direito, à guisa de proteção ao
Princípio da Legalidade, atribuir validade
a atos que ofendem a seus princípios e
institutos. Neste diapasão, acompanhe-se
o escólio do Ilustre Professor Lamartine
Correia de Oliveira (RT nº 06, pág. 052):
„[...] o desconhecimento da forma da
pessoa jurídica em casos de fraude à lei
não passa de aplicação específica do
princípio geral segundo o qual o abuso de
um instituto jurídico não pode jamais ser
tutelado pelo ordenamento jurídico. [...]
Provado o intuito de fraude à norma legal,
será perfeitamente defensável decisão que
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desconheça a pessoa jurídica.”
(Grifos não constam do original)

 

3. DA ABRANGÊNCIA DA SANÇÃO APLICADA À EMPRESA NOBRE

 
A penalidade aplicada pelo TRF2 à empresa NOBRE

esteou-se no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 - Lei do Pregão:
 

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo
de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e, será descredenciado no
Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento
de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até
5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.

 

4. DA DILIGÊNCIA

 

   Sendo certo que há penalidade aplicada à
empresa NOBRE, no âmbito da União, e que a empresa
compartilha sócios/cônjuges com a emprea FABERGE, ora
licitante, resta efetuar a diligência recomendada acima,
conforme artigo § 3º, art. 43, da Lei de Licitações,
considerando os documentos ora acostados aos autos e a
jurisprudência acima citada:

 
FABERGE
Primeiro registro na Junta Comercial/SP:
30/07/2004 (0792619)
Objeto social: Comércio veículos novos e
usados
Sócios:
Roberto Luiz Fabergê
Vilma Bianchi Fabergê
Endereços:  
Rua Basilio Batalha, 297 - Mogi das
Cruzes
Rua Jurandir Maicino, 21 - Arujá/SP
Rua Basílio Batalha 266 - Mogi das
Cruzes
 
NOBRE
Primeiro registro na Junta Comercial/SP:
12/06/2003 (0792621)
Objeto social: Comércio veículos novos e
usados
Sócios:
Roberto Luiz Fabergê
Vilma Bianchi Fabergê
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Endereços:
Av. Franciso Ferreira Lopes, 335 - Mogi
das Cruzes/SP
 Rua Dr. Ricardo Vilela, 1.164 - Mogi das
Cruzes / SP
Praça Narciso José Lopes, 144 - Arujá/SP
Penalidade aplicada: 02/07/2020.
 

Assim, constata-se dos elementos contidos
nestes autos, que as empresas têm o mesmo objeto social,
pertencem ao mesmo casal, mas estão  instaladas em seis
diferentes endereços em duas cidades e já estão no mercado
há mais de 16 anos. Ademais, a penalidade da empresa
NOBRE foi aplicada há pouco mais de 3 meses, pelo que,
considerando as jurisprudências acima transcritas, não gera
 impossibilidade de se contratar a FABERGE, por tal motivo.

Frise-se que  não consta dos autos   informação
acerca de eventual participação da empresa NOBRE no
presente certame, o que poderia ensejar nova diligência para
averiguar eventual fraude. 

  

5. CONCLUSÃO

 
Pelo exposto, esta Assessoria jurídica entende que

a questão da ocorrência impeditiva indireta questionada não
macula a eventual contratação da empresa  FABERGE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS no presente certame, salvo
se outra empresa do grupo estiver participando da licitação.

Essas, Senhor Pregoeiro,   as considerações que se
formulam, em face dos elementos constantes nos autos.

É o parecer. 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/10/2020, 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
0792748 e o código CRC AD65D5EA.
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sxotyvmw7xwxtrysmw7Mx7mwmoymn7z

0{8|}7k~z�kkz�g�ikkkpqhk7q7�muxsox7MtnrstultMysm7Mx7�xt�lwyn7x7�x�mn7wrMm

�SeX7ZQV7�RU�NV_7jp7ZN7yUWÙRS7ZN7jkjkz
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zcZY��{̀�O
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 06.900.979/0001-30

Certidão nº: 27555522/2020

Expedição: 20/10/2020, às 22:22:26

Validade: 17/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (MATRIZ

E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.900.979/0001-30, 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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20/10/2020 Consulta Pública ao Cadesp
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Consulta Pública ao Cadastro ICMS Cadastro de Contribuintes de ICMS -
Cadesp

 

Código de controle da consulta: 6d6b9d2f-8c3b-46ae-b06f-717687e01da6

 

Estabelecimento
 

IE: 454.291.275.110

CNPJ: 06.900.979/0001-30

Nome Empresarial: FABERGÉ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

Nome Fantasia:

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

 

Endereço
 

Logradouro: RUA BASILIO BATALHA

Nº: 297 Complemento:

CEP: 08.730-090 Bairro: VILA VITORIA

Município: MOGI DAS CRUZES UF: SP

 

Informações Complementares
 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 18/08/2004

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PF-10 - MOGI DAS CRUZES

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Atividade Econômica: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

 

Informações NF-e
 

Data de Credenciamento como emissor de NF-
e: 28/08/2009

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/09/2009

 

 

 

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles
ajustadas.

 

Versão: 3.91.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários

da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 06.900.979

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

_

_

_

_

_
_

_

_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 26992910

Data e hora da emissão 20/10/2020 22:15:17 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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CNPJ / IE: 06.900.979/0001-30

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

20070155995-93

24/07/2020 13:07:46

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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 20/10/2020  3384891 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   4509274  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 19/10/2020,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

 FABERGE   DISTRIBUIDORA   DE   VEÍCULOS   E   PEÇAS   LTDA  ,   CNPJ:   06.900.979/0001-30,   conforme 
 indicação constante do pedido de certidão.*************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais   do 
 Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e   às 
 filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes   do 
 nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 20 de outubro de 2020. 

                3384891 
 PEDIDO N°:  
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DECLARAÇÃO DO MENOR 
 
 
Ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2020 
PROCESSO Nº 0007133-91.2020.6.02.8000 
 
 
 
A empresa Faberge Distribuidora de Veículos e Peças Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 06.900.979/0001-30 

e Inscrição Estadual nº 454.291.275.110, com sede na Rua Basílio Batalha, 297 - Vila Vitória - Mogi das 

Cruzes/SP, por intermédio de sua representante legal a Sra. Tânia Mara Crosariol, RG nº 18.229.562-X e CPF 

nº 172.912.418-63, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da 

Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e que não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Mogi das Cruzes, 21 de outubro de 2020 
 
 
 
 
Faberge Distribuidora de Veículos e Peças LTDA  
CNPJ n° 06.900.979/0001-30 
Tânia M. Crosariol 
Procuradora para Vendas ao Governo - Grupo Fabergè 
CPF n°: 172.912.418-63 
RG n°: 18.229.562-X 
Fone: 11 4723 1330 
tania@grupofaberge.com 

 

TANIA MARA CROSARIOL:17291241863
Assinado de forma digital por TANIA MARA CROSARIOL:17291241863 

Dados: 2020.10.21 22:25:33 -03'00'
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20/10/2020

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
06.900.979/0001-30
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
30/07/2004 

 
NOME EMPRESARIAL 
FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R BASILIO BATALHA 

NÚMERO 
297 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
08.730-090 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA VITORIA 

MUNICÍPIO 
MOGI DAS CRUZES 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PATRICIA.GONZALES@GRUPOFABERGE.COM.BR 

TELEFONE 
(11) 4727-4949 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
30/07/2004 

 
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 20/10/2020 às 22:22:52 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/10/2020 às 18:00) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 145.253.398-96.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5F93.446A.E5E1.B826 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 23/10/2020 as 18:00:26 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/10/2020 às 18:01) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 261.905.298-01.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5F93.448C.20DC.6860 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 23/10/2020 as 18:01:00 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

 

 

 

Nome completo: ROBERTO LUIZ FABERGE 
 
CPF/CNPJ: 145.253.398-96 
 
 

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 17:52:14 do dia 23/10/2020, 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=INABILITADO:5 

 

Código de controle da certidão: PR66231020175214 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão SÓCIOS TCU CNJ (0793046)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 404

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5


 
 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

 

 

 

Nome completo: LAURA RAQUEL DE MORAES TOSTA 
 
CPF/CNPJ: 261.905.298-01 
 
 

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 17:53:01 do dia 23/10/2020, 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=INABILITADO:5 

 

Código de controle da certidão: 264S231020175301 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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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: 23/10/2020 17:59:37 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 
CNPJ: 06.900.979/0001-30 
 
 
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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37408259449Usuário:

23/10/2020 18:20:55Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTD Adimplente06900979
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

Certidão CADIN (0793056)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 415



���������� ����	
���

����������������	
���������	����	����������
�� ���

���� !"�#�$�%&'(!

)*+,-./0+1213-1*
456789:;.<8=>56?5.,;>6@?5:;

456789:;.->A6?9:;.,;>6@?5:;.B>.C;:A?:D

E
FGHIJKELMHNGOPQRKE..ST.UUUVWXYUYU.

E
ZL[\]̂ _̀ aEFaZEbaZcLdL̀ aZ

efgheeghihjeeeklmeEn.oCp,-q,.+1<4-1p01+*-C.+,.r,120s*<.,.),2C<.s4+C

tNHu H̀vRGQwJK
\PQxyxHExH
bKGPHRQuHPNK

z{yPNQxyxH
dGQN|GQKExHE}yMKG

~��
}yMKG
\PQN�GQK

}yMKGE�MK�yM

� r,�20s*. 4-CS<)*-4,
),<<*Cs

096B:B> � -�.�YY���V��UUU -�
��V��UU�UUUU

-�
��V��UU�UUUU

�yGRy�E�*S+C
by�GQRyPNH�E�*S+C.+*.p-C<1s
�KxHMKEjE}HGvJK�E21r12.X.,�
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�[]aja�̀aZ9�9�̀ê97]yaYa\_̀̂_aẑ�p9YZ\9ĵ\Z\9]e9ayle]ayeY_Z\9e9̂k̂\_̂yeY_Z\9gem̂a\9e9̀em[ĝyeY_̂̀e\9]e9[y
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lZ̀9ru9�f[aY�e�9]â\p9e9̂\\ay9]e9kZ̀ŷ9\[je\\aẑp9̂_�9̂9e]aciZ9]Z9YZzZ9̂_Zp9̂9kay9]e9eza_̂̀9̂9]e\jZY_aY[a]̂]e
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7lZaZ9\ex̂y9Yeje\\�̀aZ\p9̂9j̀a_�̀aZ9]Z9̀e\lej_azZ9{̀emZeàZ�
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Ata PREGÃO 73 (0793068)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 422



���������� ����	
������������������	
��������	��

����������������� �!"��#�$�%���"#&���'!(")#�$� �� *���

+,-,./01, 23456478

9:;,<<0.,:1=
+=
+,-,./01,

>7?52?>2>2
2345@46>

ABC1,.B1,D,B=B>EB+,-,./01,BF,?9//B,:;,<<0+=GBABH=<:,;,+=<BIJKBF9LCMNF9OPAQBRPLNGSBMTU?MOTV4
7KGW82G773?2225X67B,:DY=ZBZ.B[0:;,B:=BD0[=<B+,B:=BD0[=<B+,BJ\B55KG733S2222GG

9:;,<<0+=
>7?52?>2>2
2345@46>

C1,.B,:;,<<0+=G

J,;Z-0
>7?52?>2>2
23478486

J,;Z-0B+0B/<=/=-10GBU=<:,;,+=<4BIJKBF9LCMNF9OPAQBRPLNGSBMOTV?MTU4B7KGW82G773?2225X67SB/,[=
.,[]=<B[0:;,B+,BJ\B55KG733S2222GBF=1YD=4BRCMCPNOP9BÔ ABNP9OL9BABJ9_̀ CQCPABJ9U9J9OP9BN
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9BT9MNQBRPLNSBMOTV?MTU4B2WG322G3K3?2225X72G

N;,Y1,
>7?52?>2>2
5K42W463

N;,Y1,BY:+YDY+Z0[B+0B/<=/=-10GBU=<:,;,+=<4BUNe9Jb9BLCQPJCè CLAJNBL9Bp9CM̀ RAQB9BT9MNQBRPLNS
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D;-RÛU;T-Y_U]U;T/0;0[0Y0U]U;̂U,U;/;0R-S;3W;A/,[-Y-]/,;̀a-;Û,-Z-[R/a;XU[Y-;-[R,-;@b
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DxCdÌ/W;D=0@1Ca/,E=;=I;@1E/C./;/0;J,Ca1;E/.1W;D=J1./E1J;=I;@=E;1L,C,?1?/;1.b;=;./ED/,E=
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8371 - 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  0793066

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$ 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?

  EDITAL NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  CONFORMIDADE TÉCNICA DE PROPOSTA 0792426

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

CONTRATO SOCIAL 0793053

DECLARAÇÃO NEPOTISMO 0793051

CERTIDÕES CNJ E TCU DOS SÓCIOS 0793046

DOCUMENTOS DIVERSOS (FALÊNCIA /E OUTROS
APRESENTADOS PELA LICITANTE 0793045

 

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/NÍVEL
CREDENCIAMENTO/

0792611; 0792633

OBS. FOI IDENTIFICADO ANOTAÇÃO DE IMPEDIMENTO
INDIRETO, PREGOEIRO DILIGÊNCIOU, BEM COMO
ENCAMINHOU PARA PARECER AJ-DG, 0792748, RATIFICADO
A CONFORMIDADE NA APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO.

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
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16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  V. ITEM 10 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

17 – Consta consulta ao Cadin? X   0793056

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0793044

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)   0793048

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   0793053

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   

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0793068

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO
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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  0793059

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:0792414

 

Resultado Fornecedor - 0793058

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/10/2020, 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
0793069 e o código CRC 74D1460B.
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PROCESSO :  0007133-91.2020.6.02.8000
INTERESSADO  : Seção de Administração de Prédios e Veículos
ASSUNTO : Pregão Eletrônico n.º 73/2020. Veículo de representação.

 

Parecer nº 2042 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 73/2020

 

Objeto: Aquisição de 1(um) veículo automotor, tipo sedã, zero
quilômetro, para funcionar como veículo de representação, conforme
especificações e condições assentadas no Anexo I do Edital deste
Pregão Eletrônico n.º 73/2020.
 
Item 1 - Veículo automotor, tipo sedã, combustível
álcool/gasolina, 4(quatro) portas, câmbio automático,
capacidade de 5(cinco) passageiros, com potência mínima de
150CV. 
Licitante(s) vencedor(es): FABERGE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PEÇAS LTDA , CNPJ nº 06.900.979/0001-30, com
melhor lance no valor de R$ 117.400,00 (cento e dezessete mil e
quatrocentos reais).
 

Trata-se de análise quanto à regularidade do
procedimento licitatório com base na lista de verificação a seguir,
estabelecida conforme Portaria da Presidência n.º 226/2018.

 
Feita a devida reserva de crédito para a aquisição objeto

deste procedimento (0755704).
 
Verificado o procedimento, corroborado pela lista de

verificação concernente à fase de seleção do fornecedor apresentado
pelo pregoeiro responsável em Informação n.º 8371 (0793069), 
concluímos pela legalidade do presente procedimento licitatório,
realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelos Decretos nº 10.024/2019 e nº 8.538/2015, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, suscitando assim
pelo envio destes à Diretoria-Geral para conhecimento e
providências.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
 

De acordo.
À Diretoria-Geral.
 

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora-Chefe 
ACAGE

 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes à
análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,

na modalidade pregão eletrônico.
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Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam
do processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8, XIII, “a” e Lei n.º 8.666/93,
art. 38, II

SIM

 
 

DOU (07/10/2020) - 0780583
TRE/AL (07/10/2020) - 0780891
 

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios
previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:
 
Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será
iniciada com a convocação dos interessados por meio da
publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e no
sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da
licitação.
Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a
publicação ocorrerá na imprensa oficial do respectivo Estado,
do Distrito Federal ou do Município e no sítio eletrônico oficial
do órgão ou da entidade promotora da licitação.
 
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 20.

SIM
DOU (07/10/2020) - 0780583
TRE/AL (07/10/2020) - 0780891

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da
licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do
certame?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art.25.

SIM
Publicação: 07/10/2020 - 0780583
Abertura das propostas: 22/10/2020
(0793068)

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e
contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos avisos, esclarecimentos e impugnações, dos
lances ofertados na ordem de classificação, da suspensão e do
reinício da sessão, se for o caso, da aceitabilidade da proposta
de preço, da habilitação, da decisão sobre o saneamento de
erros ou falhas na proposta ou na documentação, dos recursos
porventura interpostos, das respectivas análises e decisões e
do resultado da licitação?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XII, alíneas “a” até “j”.

SIM 0793068, 0793058 e 0793059

5

O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do
processo?
 
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM

Termo de Adjudicação (0793059)
 
OBS.: a publicação no DOU será
efetuado na próxima fase

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta
do processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XIII, alínea "c".

--
NÃO SE APLICA.
OCORRERÁ NA FASE DA
HOMOLOGAÇÃO.

7

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial)
constam do processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, X, e Lei n.º 8.666/93, art.
38, XII, combinado com o art. 32.

 SIM

Certidão SICAF (0792611)
Relatórios SICAF (0792623,
0792633 e 0792639)
Certidão Justiça do Trabalho (0793045 -
fl.1)
Certidão tributos estaduais (0793045 -
fls.3-4)
Certidão falência (0793045 - fl.5)
Consulta consolidada TCU (0793048)
Situação dos sócios majoritários
(0793046)
Ato constitutivo da empresa proponente
(0792619)
CNPJ (0793045 - fl.8)
Proposta e dados do licitante vencedor
(0792414, 0792415 e 0792424)
Anuência da proposta (0792426)
Declaração nepotismo (0793051)
Declaração de inexistência de fatos
(0793044 - fl.3)
Declaração de concordância com o edital
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(0793044 - fl.1)
Declaração de que não emprega menor
(0793044 - fl.4)
Declaração de elaboração
independente (0793044 - fl.6)
Declaração não utilização de trabalho
forçado (0793044 - fl.5)
Declaração cota de
aprendizagem (0793044 - fl.2)
Declaração de acessibilidade (0793044 -
fl.7)
CADIN (0793056)

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na
data da sessão? SIM  

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por
pessoa com poderes para representar a empresa? SIM

Ato constitutivo da empresa proponente
(0792619)
Proposta e dados do licitante vencedor
(0792414, 0792415 e 0792424)

10
Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a
futura contratada esteja apenada com impedimento ou
suspensão de licitar com a União e foi verificada a inexistência
de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

SIM
 
0793048
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 26/10/2020, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 26/10/2020, 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
0794228 e o código CRC CB6002DA.

0007133-91.2020.6.02.8000 0794228v16
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CONCLUSÃO

Maceió, 28 de outubro de 2020.
Senhor Presidente,
 
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, Pregão nº
73/2020 (Aquisição de 1(um) veículo automotor, tipo sedã, zero
quilômetro, para funcionar como veículo de representação), e tendo
em vista o Parecer nº 2042/2020 (0794228), da Assessoria de
Contas e Apoio à Gestão, faço estes autos conclusos a Vossa
Excelência, para os fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/10/2020, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796295 e o código CRC F54A4A84.

0007133-91.2020.6.02.8000 0796295v1
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PROCESSO : 0007133-91.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : Pregão eletrônico nº 73/2020. Aquisição. Veiculo de representação. Homologação.

 

Decisão nº 2604 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Uma vez concluído o presente certame licitatório e

observado o conteúdo do pronunciamento da Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão que, por meio do Parecer nº 2042 (0794228), atestou
a legalidade de todo o processo, HOMOLOGO, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n°
73/2020, em conformidade com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0793068), cujo objeto é a aquisição de 1 (um) veículo
automotor tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículo de
representação, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital
do Pregão (0780583), que foi adjudicado (0793059) à empresa
FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ nº
06.900.979/0001-30, segundo a proposta comercial apresentada
(0792414), com o melhor lance no valor total de R$ 117.400,00
(cento e dezessete mil e quatrocentos reais). 

Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02 combinado com o Decreto nº 10.024/2019 (Regulamento
do Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.

À Secretaria de Administração para a materialização da
contratação, emissão da nota de empenho e demais providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 28/10/2020, às 18:46, 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
0796350 e o código CRC E819C015.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00073/2020

Às 23:45 horas do dia 28 de outubro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0007133-91.2020,
Pregão nº 00073/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
Descrição  Complementar:  VEÍCULO  TRANSPORTE  PESSOAL,  TIPO  SEDAN,  COMBUSTÍVEL  ÁLCOOL/  GASOLINA,
CAPACIDADE  TANQUE  COMBUSTÍVEL  MÍNIMO  60  L,  QUANTIDADE  PORTAS  4  UN,  TIPO  CÂMBIOAUTOMÁTICO,
CAPACIDADE PASSAGEIRO 5 UN, POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 122.187,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA , pelo melhor lance de R$ 117.400,0000 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
23/10/2020
17:39:38 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FABERGE
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF:

06.900.979/0001-30, Melhor lance: R$ 117.400,0000

Homologado 28/10/2020
23:45:02

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=878798&t...

1 of 1 28/10/2020 23:46
Termo Homologação - PE 73-2020 (0796443)         SEI 0007133-91.2020.6.02.8000 / pg. 440



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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2020.
À SLC, para publicar o resultado do certame.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/10/2020, às 23:50, 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
0796444 e o código CRC 69F5A0A1.

0007133-91.2020.6.02.8000 0796444v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0796444).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/10/2020, às 07:55, 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
0796472 e o código CRC 69539114.

0007133-91.2020.6.02.8000 0796472v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/10/2020, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/10/2020, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 30/10/2020, às 00:30, 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
0797059 e o código CRC D78D5097.

0007133-91.2020.6.02.8000 0797059v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 814 (0797059).

Observação:

Aquisição de veículo automotor de representação.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 29/10/2020, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797061 e o código CRC BB6D4A3E.
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DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000814

(0797059).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/10/2020, 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
0797148 e o código CRC 338084C8.
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DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2020.
À SEALMOX, para urgente remessa da nota de

empenho ao fornecedor e demais medidas cabíveis.
À SAPEV, para ciência, acompamhamento,

destacando que o bem, por conta do valor, será recebido por
comissão específica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/10/2020, às 13:15, 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
0797692 e o código CRC 51B206A0.

0007133-91.2020.6.02.8000 0797692v1
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E-mail - 0798348

Data de Envio: 
  30/10/2020 19:58:12

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    tania@grupofaberge.com

Assunto: 
  URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 2020NE000814 PROC. SEI Nº 0007133-91.2020.6.02.8000

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à
Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL

e-mail:
almoxarifado@tre-al.jus.br

Fones:
82 2122 7690
82 3328 1947
(82) 99843 7499 (também whatsapp)

Anexos:
    SEI_TRE-AL - 0797059 - SIAFI - Nota de Empenho VEÍCULO.pdf
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0797059.html
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publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 04/11/2020 15:26:47
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
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   Ofício: 6100399
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13053624 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 73-2020 -
FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS.rtf

5a873c47ca1a2034
6e54763606ab8ed2 4,00 R$

132,16
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 41/2020

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada no fornecimento de licenças perpétuas e subscrições de uso de
softwares TOAD, com suporte técnico e atualização de versão, por um período de 12 (doze)
meses, para atender as necessidades do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, foi
homologado pelo Diretor-Geral, Carlos Frederico Maia Bezerra. Empresa Vencedora:
FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ: 03.617.079/0001-92,
que ofertou os valores unitário de R$ 37.900,00, R$ 910,00 e R$ 37.900,00, para os itens
1, 2 e 3, respectivamente conforme Decisão 11617561, constante do PAe/SEI 0022015-
87.2019.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se com vista franqueada a todos os
interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 04/11/2020) 090027-00001-2020NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 111/2020

Processo nº TRF2-EOF-2020/0173. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de
proteção individual (EPI) para uso dos servidores que atuam na Oficina de Marcenaria e
Carpintaria do TRF 2ª Região, através do Sistema de Registro de Preços. O Senhor
Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe da seguinte maneira: a) Itens
5, 7, 9 e 10 à empresa M.A. WORK EIRELI; b) Item 1 à empresa BAZA DISTRIBUIDORA
LTDA.; c) Item 2 à empresa LEANDRO SOARES VERFFEL; d) Itens 3, 4, 8 e 11 à empresa JDB
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. OBS.: O item 6 foi cancelado devido a ausência de
propostas válidas.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 04/11/2020)

S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região torna público que o Exmo. Sr. Vice-
Presidente, no exercício da Presidência, Desembargador Federal Messod Azulay Neto,
decidiu, no processo nº TRF2-EOF-2020/00040, aplicar à empresa Simicarz Comércio e
Serviços Eireli - ME a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, e de
descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 01 (um) ano, com efeitos a partir de
28/10/2020, com fulcro no art. 7º da Lei 10.520/2002, no art. 49 do Decreto nº
10.024/2019 e no item 19.1 do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 026/2020.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020 - UASG 90029

Nº Processo: 0022824-86.2020. Objeto: Aquisição de geladeiras e microondas para equipar
refeitório do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.. Total de Itens
Licitados: 2. Edital: 05/11/2020 das 11h00 às 17h00. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre
Norte, 11º Andar, Conj. 118, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00014-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 05/11/2020 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/11/2020
às 11h00 no site www.gov.br/compras.

LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 03/11/2020) 90029-20901-2020NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 33/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: RR SOFTWARE E
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI. OBJETO: Fornecimento, pela CONTRATADA, de plano de
subscrição para 75 licenças de software PHPStorm, oferecidos comercialmente pela
empresa JetBrains, incluindo serviço de suporte técnico prestado diretamente pelo
fabricante, através de e-mail, telefone ou website, pelo período de 24 meses, com acesso
a atualizações e novas versões do produto durante todo o período de vigência do plano de
manutenção (subscrição). ORIGEM: PE 37/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-168400, ND -
3390.40 e 2020NE500702 datada de 26/10/2020. PREÇO TOTAL: R$ 90.750,00. VIGÊNCIA:
18/11/2020 a 18/11/2022. PA: 0005903-25.2020. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim,
Diretor Administrativo, em 26.10.2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 30/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: SOMPO SEGUROS
S.A. OBJETO: Prestação, pela CONTRATADA, de seguro anual para o imóvel e
instalações que constituem o prédio-sede do CONTRATANTE - próprio da União e o
Data Center - na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, n.º 300, Bairro Praia de Belas,
Porto Alegre/RS, bem como para os móveis, utensílios, mercadorias, máquinas,
equipamentos e sistema de vigilância, integrantes do patrimônio do CONTRATANTE
alocados no prédio-sede acima referido; e para imóvel e instalações que constituem
prédio anexo do CONTRATANTE - próprio da União - na Rua Ibanor José Tartarotti, nº
170, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, bem como para os móveis, utensílios,
mercadorias, máquinas, equipamentos e sistema de vigilância, integrantes do
patrimônio do CONTRATANTE alocados no prédio anexo acima referido. ORIGEM:
Dispensa de Licitação. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-168396, ND - 3390.39 e
2020NE500050, datada de 29/09/2020. PREÇO TOTAL: R$ 17.600,00. VIGÊNCIA:
07/10/2020 a 07/10/2021. PA: 0004874-37.2020. ASSINATURA: Márcio Bernardes
Jardim, Diretor Administrativo, em 29.10.2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°40/2020.Contratante: TRF5ªR. Contratada: NÓBREGA & ASSIS SERVIÇOS
DE ENGENHARIA LTDA. CNPJ-24.995.315/0001-84. Objeto:Contratação de empresa
especializada em sistemas fotovoltaicos, para implantar usinas de microgeração de energia
fotovoltaica. Fundamento Legal:Pregão n°16/2020-TRF5ªR; PAV n°0006913-
70.2020.4.05.7000-TRF5ªR;Lei n°10.520/2002; Dec.
3.555/2000;Dec.10.024/2019;L.C.n°123/2006; Dec. 8.538/2015; IN n°05/2 0 1 7 - S EG E / M P D G ;
Res.114/ 2020-CNJ; IN n°01/2010-SLTI/MPOG e Lei n°8. 666/1993. Valor:R$
457.900,00(Quatrocentos e cinquenta e sete mil e novecentos reais). Rec. Orçamentários:
PT-168456; ED-449051; NE-850/ 2020 datada de 21/10/2020, na modalidade global no
valor de R$ 417.625,00. Vigência:O prazo para os lotes 1 e 2 será de 360(trezentos e
sessenta)dias corridos, contados a partir da data da assinatura. Assinatura: 03/11/2020.
Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta Caires, Diretora Geral-TRF5ªR. e Beethoven
Nóbrega de Assis, representante da Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°39/2020. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:SUPRISERVI COMÉRCIO
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ n° 12.707.105/0001-64. Objeto:Contratação de
empresa para prestação de serviços de UNIDADES DE SERVIÇOS TÉCNICOS para
infraestrutura de rede SDWAN no TRF5ªRegião, Órgão Participante, especificamente item
05 da ARP n°02/2019 (Pregãon°12/2020-JFPB). Fundamento Legal: PAV n°0005741-
93.2020.4.05.7000-TRF5ªR; Adesão à ARP n°02/2019(Pregãon°12/2020-JFPB); Lei n°
10.520/2002; Dec.10.024/2019 e Lei n°8.666/1993, Valor:R$ 41.700,00(quarenta e um mil
e setecentos reais). Recursos Orçamentários: PT-168462; ED-339040; NE-804/2020 datada
de 19/10/2020, modalidade global, no valor de R$ 13.900,00. Vigência: 60(sessenta)
contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 04/11/2020. Assinam: Telma
Roberta Vasconcelos Motta Caires, Diretora Geral-TRF5ªR. e José Alves Muniz Junior,
resentante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 21/2020; SEI nº 0006300-10.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Leis Federais n°s
10.520/02 e 8.666/93; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa E-DOC GESTÃO DE
DOCUMENTOS EIRELI, CNPJ nº 31.055.855/0001-43; Objeto: Prestação de serviços
especializados de higienização do acervo bibliográfico de, aproximadamente, 5.000 (cinco
mil) itens do acervo Biblioteca, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; Valor total: R$
16.500,00; Vigência: da data da assinatura até 31 de dezembro de 2020; Assinatura:
24/10/2020.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 03/2020; Processo nº 0009862-27.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993. Partes: Município de Coruripe/AL, CNPJ nº 12.264.230/0001-47, e a União,
através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: a
conjugação de esforços entre os partícipes para atuar em parceria, na continuidade das
ações institucionais necessárias à realização das atividades inerentes à Justiça Eleitoral, no
Município de Coruripe/AL, no que concerne à requisição de pessoal. Vigência: 5 anos, a
partir da data da assinatura (28/02/2020), podendo ser prorrogado.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 02/2020; Processo nº 0009862-27.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993. Partes: Município de Coruripe/AL, CNPJ nº 12.264.230/0001-47, e a União,
através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: o
apoio, por parte do Município de Coruripe - AL, ao TRE/AL, nas atividades de manutenção
do cartório eleitoral no que respeita a serviços de limpeza, asseio, conservação e vigilância.
Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura (28/02/2020), podendo ser prorrogado
sucessivamente por igual período.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0009265-24.2020.6.02.8000; Objeto: prestação de serviços de locação,
montagem e desmontagem de organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de
auto-encaixe, para atender as demandas das eleições municipais 2020; Fund. Legal: artigo
24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993; Empresa contratada: Padrão Locações e Eventos Eireli,
CNPJ nº 07.684.405/0001-35; Valor: R$ 18.150,00 (1º turno); se houver 2º turno, 30% a
mais, valor: R$ 5.445,00; Valor total: R$ 23.595,00; Ratificação e autorização pelo Des.
PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE-AL, em 30/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2010. Processo SEI nº 0001549-
82.2016.6.02.8000; Fund. Legal: art. 62, §3º, I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e
Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e os
Srs. LUCIANO LUCAS ARAÚJO DA SILVA, CPF nº 077.119.034-48, e BRUNO DARIO ARAÚJO
DA SILVA, CPF nº 057.775.037-89; Objeto: prorrogação da vigência do Contrato, que trata
da locação de imóvel em Igaci/AL, pelo período de 60 meses, até 05/10/2025. Valor
mensal: R$ 1.161,11; valor total:R$ 69.666,60. Assinatura: 05/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2018; Processo SEI nº 0007967-
94.2020.6.02.8000; Fund. Legal: artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
combinado com a Cláusula Onze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL e a
empresa J M L TEIXEIRA - ME, CNPJ sob o n° 09.294.917/0001-10; Objeto: prorrogação da
vigência do Contrato, que tem por objeto a locação de máquinas de café expresso, por 12
meses. Valor mensal: R$ 990,00. Valor total: R$ 11.880,00; Assinatura: 22/10/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2020

Processo Administrativo SEI nº 0007133-91.2020.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 28/10/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 73/2020, que
tem por objeto a aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã, zero quilômetro, para
funcionar como veículo de representação, à empresa FABERGE DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ nº 06.900.979/0001-30, pelo valor global R$ 117.400,00, e
autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto
nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 4 de novembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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