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

 

Memorando nº 760 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 21 de agosto de 2020.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Proposta - Aquisição - Veículo de Serviços.

 

Senhor Secretário de Administração,
 
Apresenta-se proposta de aquisição de veículos de serviços,

conforme descrito no Termo de Referência a seguir, submetido ao vosso crivo.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 01/09/2020, às 18:27, 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
0749404 e o código CRC 08BCC6B8.

0007583-34.2020.6.02.8000 0749404v4
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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 03 (três)
veículos automotores tipo sedã para
funcionar como veículos de serviço,
com dação de 03 (três) veículos usado
como parte de pagamento para este
Tribunal, conforme especificações descritas
neste Termo de Referência.

2 – Justificativa

As aquisições visam a atender à
necessidade constante de
deslocamentos, veículos com
maior segurança e conforto aos
passageiros. Resssaltamos ainda que
o TRE-AL, possui veículos que, com
longo tempo de uso e desgaste
natural dos mesmos, acabam gerando
gastos elevados com combustível e
manutenção em relação ao período
inicial de uso.

3.1 03 (TRÊS) VEÍCULOS
AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ,
NOVO, COR BRANCA, ANO/MOD
MÍNIMO 2020/2020.

 

CARACTERÍSTICAS:

 

1 – COR BRANCA;

2 – POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV;

3 – FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A
GASOLINA E ETANOL, NO MÍNIMO ;

4 – CÂMBIO MANUAL;
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3 – Quantidade
e Especificações

5 - PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO
ÚTIL DE 400 LITROS.

 

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

 

8 – AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA;

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 – 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;
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DEMAIS OBRIGAÇÕES:

 

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

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

25 – VEÍCULOS 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 dos veículos na seguinte forma:

6.1.1- uma parte mediante dação em
pagamento correspondente aos veículos
descrito abaixos e consequente
transferência de sua propriedade:

 

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO:
2011/2012

COR: BRANCA;
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6 - Pagamento

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

 

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO
ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

 

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO:
2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

RENAVAN: 326516573

 

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
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pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;

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

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

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

6.6- Em nenhuma hipótese haverá
antecipação de pagamento;

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

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

6.9- Os veículos poderão ser
vistoriados pelos interessados
mediante agendamento a ser
solicitado por meio do endereço de
correio eletrônico sapev@tre-
al.jus.br, com antecedência mínima de
02 (dois) dias úteis da data da
licitação;

6.10- As licitantes que optarem por
não vistoriar os veículos deverão
apresentar junto à proposta termo no
qual renunciam a qualquer espécie de
questionamento relacionado à
avaliação do veículo;
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6.11- Em qualquer caso, a avaliação
dos preços venais dos veículos
ofertados em dação serão definitivos;

7 – Garantia e
Assistência
Técnica do

veículo
automotor

7.1- Os veículos devem terem garantia de
fábrica (assistência técnica), mínima de 03
(três) anos, contada a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;

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

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

7.4- Entende-se por manutenção corretiva,
para os fins a que se destina este Termo de
Referência, aquela destinada a remover o
defeito de fabricação apresentado pelo
veículos, 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- Os objetos do presente Termo de
Referência deverar 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 13:00 hrs as
19:00 hrs 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,
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9 – Do local e do
recebimento
dos Veículos

modificada pela Lei nº 8883/94:

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

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

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

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

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

10 – Unidade
Fiscalizadora

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

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

11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

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

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

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

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

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

12 – Obrigações
da Contratada

12.1 – Fornecer os veículos novos, cotados
em estrita conformidade com as
especificações de sua proposta, à qual se
vincula, não sendo admitidas retificações,
cancelamentos, quer seja nos preços, quer
seja nas condições estabelecidas;

12.2 – Entregar os veículos objeto do Edital
de Licitação na sede deste Tribunal no
prazo estipulado e pelo preço constante
em sua proposta, devidamente 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
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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 dos objetos 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.

14.1 - A Licitante deverá comprometer-se
com a Sustentabilidade Ambiental, nos
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14 –
Sustentabilidade

termos das exigências impostas pela IN
01/2010, mediante apresentação de
Declaração, reconhecida em cartório, no
ato da assinatura do contrato.

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

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

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

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

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

 

Maceió/AL, 31 de agosto de 2020.

 

Henrique Cirqueira Freire

Assistente III - SAPEV
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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 18:17, 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 18:27, 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
0749406 e o código CRC F9A5313C.

0007583-34.2020.6.02.8000 0749406v24
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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.
À SAPEV.
Senhor Chefe,
Retorno os autos a essa unidade administrativa

(requerente da compra) para, em caráter inicial, juntar a
previsão orçamentária da despesa (destacando a
previsão da receita com a dação em pagamento de
cada veículo usado de propriedade deste Tribunal).

Por oportuno, informar a quilometragem atual
de cada veículo que será alienado mediante dação em
pagamento, atualizando essa informação até a data de
publicação do edital na imprensa nacional.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2020, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0755070 e o código CRC 7C28DF21.

0007583-34.2020.6.02.8000 0755070v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
De ordem do senhor chefe da SAPEV, indicam-se

nestes autos documento copiado do PA SEI 0005528-
13.2020.6.02.8000 (evento 0744401), para demonstração da
previsão orçamentária e documentos extraídos do PA
SEI 0003369-34.2019.6.02.8000 (eventos 0549740 e 0549741),
com avaliações dos veículos a serem ofertados em pagamento,
combinados com extratos da tabela FIPE, tanto
contemporâneo àquelas avaliações (evento 0757975),
como atualizado (evento 0757984), para referenciar a
expectativa de receita, fixada por meio de regra de três,
conforme quadro abaixo, considerando-se o somatório dos 03
(três) veículos:

 FIPE AVALIAÇÃO I AVALIAÇÃO II MÉDIAS (EXPECTATIVAS DE
RECEITA)

05/2019 R$75.387,00 R$36.000,00 R$39.000,00 R$37.500,00
09/2020 R$71.925,00 R$34.346,77 R$37.209,00 R$35.777,88

Já as quilometragens totais percorridas pelos
veículos até a presente data, 08/09/2020, são:

Marca/Modelo Placa Quilometragem
Volkswagen Gol NMG-2274 130.691
Volkswagen Gol NMG-2544 165.618
Volkswagen Gol NMG-2564 124.682

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 08/09/2020, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0756668 e o código CRC 3931CBF9.

0007583-34.2020.6.02.8000 0756668v1
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04/09/2020 Tabela Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe

1/1

Imprimir

Preço Médio de Veículos - Consulta de Carros e Utilitários Pequenos
- Pesquisa comum - FIPE

 
Mês de referência: maio de 2019
Código Fipe: 005309-0
Marca: VW - VolksWagen
Modelo: Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p
Ano Modelo: 2012 Gasolina
Autenticação mty1j4vwwhj4
Data da consulta sexta-feira, 4 de setembro de 2020 12:55
Preço Médio R$ 25.129,00
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04/09/2020 Tabela Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe

1/1

Imprimir

Preço Médio de Veículos - Consulta de Carros e Utilitários Pequenos
- Pesquisa comum - FIPE

 
Mês de referência: setembro de 2020
Código Fipe: 005309-0
Marca: VW - VolksWagen
Modelo: Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p
Ano Modelo: 2012 Gasolina
Autenticação mdflzsj9yzj4
Data da consulta sexta-feira, 4 de setembro de 2020 13:02
Preço Médio R$ 23.975,00

Extrato FIPE setembro/2020 (0757984)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 17



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
À Direção-geral.
Senhor Diretor,
Submeto à apreciação dessa Direção-geral

proposição da Coordenadoria de Serviços Gerais -
COSEG/SAPEV no sentido de adquirir 3 (três) veículos
automotores, tipo sedã, para funcionarem como veículos de
serviço, com dação de 3 (três) veículos usados, de
propriedade deste Tribunal, como parte do pagamento
daqueles (novos a serem adquiridos), conforme Termo de
Referência elaborado pela unidade (v. documento 0749406).

Apresentou estimativa de receita com a alienação
dos veículos usados, bem como a previsão orçamentária da
despesa (v. Despacho SAPEV 0756668).

Posto isto, uma vez aquiescendo com a sugestão da
unidade, autorizar a deflagração da instrução processual
da compra pleiteada, encaminhando os autos à COMAP para
pesquisa de preços e demais procedimentos no âmbito
daquela unidade administrativa.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2020, às 21:21, 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
0759203 e o código CRC F82CE453.

0007583-34.2020.6.02.8000 0759203v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2020.
À COMAP, para pesquisa de preços e demais

procedimentos no âmbito daquela unidade administrativa.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
11/09/2020, às 08:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759756 e o código CRC 7F41C916.

0007583-34.2020.6.02.8000 0759756v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0759756, 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 11/09/2020, às 12:56, 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
0760993 e o código CRC 8AE11A00.

0007583-34.2020.6.02.8000 0760993v1
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0007583-34.2020.6.02.8000 Unidade 01 3

Fontes de Consulta

Ford KA Sedã SE PLUS 1.5 65.090,00 321,67 Não aplicável

Volkswagem Voyage 1.6 67.560,00 2.791,67 Não aplicável

GM Onix Plus 1.0 LT 61.790,00 -2.978,33 Não aplicável

Toyota Etius Sedã 60.590,00 -4.178,33 Não aplicável
Hyunday HB20S 73.090,00 8.321,67 Não aplicável

Nissan Versa 1.6 S 60.490,00 -4.278,33 Não aplicável

6,96%

A Planilha  pode ser utilizada 64.768,33 4.505,18 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     6 Total Estimado

64.768,33 194.305,00

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 (0761198)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 25



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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Veio o procedimento para à Aquisição de 03 (três)

veículos automotores tipo sedã para funcionar como veículos de
serviço, com dação de 03 (três) veículos usado como parte de
pagamento para este Tribunal, conforme especificações descritas
no Termo de Referência 0749406.

 
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, bem como na recente
instrução de aquisição  evento 0007133-91.2020.6.02.8000,
entendemos não apenas válida como acertiva e assim a
reproduzimos.

 
Para os veículos em dação em pagamento a unidade

demandante apresentou estimativa de receita com a alienação dos
veículos usados, bem como a previsão orçamentária da despesa (v.
Despacho SAPEV 0756668), onde para os usados ficou o valor global
de :

 

 
Fizemos diversas cotações evento 0761193 direto das

montadoras, com base nas especificações e similaridades de modelos
indicados como referência, e chegamos ao relatório/planilha
orientada pela Ordem de Serviço 02/2010 evento 0761198.

 
Assim, encontramos uma estimativa média unitária de

R$64.768,33 e de valor global de R$194.305,00 (cento e noventa e
quatro mil trezentos e cinco reais), 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

Despacho SEIC 0761202         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 26



por ampla participação face a natureza do objeto.
 
Indicamos como CATMAT - 449433.
 
Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 11/09/2020, às 15:31, 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
0761202 e o código CRC CAC9CA23.

0007583-34.2020.6.02.8000 0761202v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0761202, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/09/2020, às 15:44, 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
0761211 e o código CRC 1D8FCF2C.

0007583-34.2020.6.02.8000 0761211v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
Sigam os autos à SAPEV, para ciência do Despacho

SEIC 0761202 e eventual manifestação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/09/2020, às 16:24, 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
0761231 e o código CRC 65AB4D15.

0007583-34.2020.6.02.8000 0761231v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
Senhor Secretario de Administração,
 
Informo que todos os itens do evento

SEI 0761202 atende todas as especificações do Termo de
Referência SEI 0749406

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 11/09/2020, às 20:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0761392 e o código CRC E1890991.

0007583-34.2020.6.02.8000 0761392v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
Sigam os autos à COFIN, para necessária reserva

de crédito (doc. 0761202)  ou, na ausência de disponibilidade
momentânea considerando a natureza da despesa
(investimento), instruir a Unidade demandante a requerer o
necessário reforço orçamentário, mediante pedido de crédito
adicional com oferecimento de fonte, mediante
remanejamento.

Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do
edital, sem prejupizo das medidas acima indicadas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/09/2020, às 21:36, 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
0761400 e o código CRC 87C3F589.

0007583-34.2020.6.02.8000 0761400v1

Despacho GSAD 0761400         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 31



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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0761400).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/09/2020, às 19:55, 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
0761665 e o código CRC 17E76FEF.

0007583-34.2020.6.02.8000 0761665v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Informamos que no SIAFI há R$ 78.812,50

referentes à aquisição de veículos e que não há sobras no
crédito disponível em investimento.

 
Assim, considerando a cotação da SEIC de R$

194.305,00, há uma diferença de R$ 115.492,50 a ser
completada com remanejamento de crédito.

 
Por fim, informamos que foi autuado o SEI

0008303-98.2020.6.02.8000 para tratar das demandas e
ofertas de fontes para a fase extraordinária de crédito
adicional a ser finalizada em 30 de setembro. Tão logo seja
dado conhecimento à SAPEV, após outras eventuais
demandas, sugerimos que seja despacho naquele
procedimento com o link para este feito.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/09/2020, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0762069 e o código CRC 67017CD0.
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DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2020.
À SGO,
Sr. Chefe,
Diante da impossibilidade momentânea de recursos

orçamentários, sugiro que se dê andamento ao pleito nos
termos do despacho GSAD (0761400), abaixo transcrito :

"...na ausência de disponibilidade momentânea
considerando a natureza da despesa
(inves t imento), instruir a Unidade
demandante a requerer o necessário
reforço orçamentário, mediante pedido
de crédito adicional.....".

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/09/2020, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0763848 e o código CRC 239E79B8.

0007583-34.2020.6.02.8000 0763848v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2020.
À SAPEV
 
Senhor Chefe,
 
Conforme citado no Despacho SGO (0762069), foi

aberto procedimento visando levantar as sobras
orçamentárias e demandas que devam ser tratadas via pedido
de crédito adicional (SEI 0008303-98.2020.6.02.8000), cuja
fase extraordinária ocorrerá em 30/09/20.

 
Diante da demanda atual, que requer acréscimo de

R$ 115.492,50, ao valor reservado no SIAFI para esta unidade
(R$ 78.812,50), ainda decorrente da 3ª fase de crédito
adicional que ocorreu em 31/07, solicitamos que, após análise
dos referidos autos, seja incluída na manifestação dessa
unidade, que ainda será consultada, referência ao presente
feito a fim de possa ser incluído no formulário de cadastro no
SIOP, nos mesmos termos da fase anterior.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/09/2020, às 20:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0763959 e o código CRC AC3F89CF.

0007583-34.2020.6.02.8000 0763959v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Respondendo ao que perquerido pela SGO,

evento 0763959, informo que a licitação de lavagem de
veículo restou deserta, podendo, nesse, caso, serem usados os
recursos ali pré-empenhados para a aquisição ventilada nestes
autos, a critério da Alta Administração deste Regional.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 18/09/2020, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765913 e o código CRC 2C3345AF.

0007583-34.2020.6.02.8000 0765913v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0761400, para

devolver os presentes autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/09/2020, às 20:23, 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
0766340 e o código CRC 1FB0C33A.

0007583-34.2020.6.02.8000 0766340v1
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PODER JUDICIÁRIO
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0007583-34.2020.6.02.8000
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  03 (três) veículos automotores tipo sedã para funcionar como veículos de
serviço, 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 a  aquisição de  03 (três) veículos
automotores tipo sedã para funcionar como veículos de serviço, com dação de 03 (três)
veículos usados como parte do pagamento, para este Tribunal, conforme especificações e
condições assentadas no ANEXO I deste edital. 

2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA

2.1. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento da nota de empenho.

2.2. Os veículos automotores devem 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) Valor dos veículos novos ofertados;

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 formulado considerando os valores dos veículos
novos, subtraindo-se os valores dos veículos usados que serão recebidos
como dação em pagamento.

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)
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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 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. 
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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. 

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-
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tos 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 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$ 194.305,00
(cento e noventa e quatro mil e trezentos e cinco reais), 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. 
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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. 

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. Também deverá ser encaminhada, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, Declaração de que a Licitante se compromete com a
Sustentabilidade  Ambiental,  nos  termos  das  exigências  impostas  pela  IN  01/2010,  no
modelo do Anexo III.

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

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

8.11. 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.

8.12. 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-
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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.

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.
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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.

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

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

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.
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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.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição dos veículos novos ofertados, inclusive marca e modelo;

d) conter o preço total dos veículos novos ofertados.

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.
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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.

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.
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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.

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
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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. Os  veículos  deverão  ser  entregues  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:
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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.

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.
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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.

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.
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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 dos veículos, da
seguinte forma:

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

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

RENAVAN: 326516573

Minuta de edital (0766920)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 59



2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

18.1.2. 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.

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

18.3. 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.

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

18.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.7. 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.

18.8. 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.

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

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

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,
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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.

23.5. 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 os produtos 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 – DA VISTORIA

25.1. Os  veículos  poderão ser  vistoriados  pelos  interessados  mediante
agendamento a  ser  solicitado por  meio  do endereço  de  correio  eletrônico  sapev@tre-
al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data da licitação;
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25.2. As  licitantes  que  optarem  por  não  vistoriar  os  veículos  deverão
apresentar  junto  à  proposta  termo  no  qual  renunciam  a  qualquer  espécie  de
questionamento relacionado à avaliação do veículo;

25.3. Em  qualquer  caso,  a  avaliação  dos  preços  venais  dos  veículos
ofertados em dação serão definitivos.

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

26.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

26.3. 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 valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

26.5. 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. 

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.7. 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.

26.8. 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.

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

26.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que  
impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o  
primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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26.11.  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.

26.12. 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.

26.13. O Edital e seus anexos poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO  III  -  Declaração  de  que  o  licitante  se compromete  com  a
Sustentabilidade Ambiental.

26.15. 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 03 (três) veículos automotores tipo sedã para funcionar como
veículos de serviço, com dação de 03 (três) veículos usados como parte de
pagamento  para  este  Tribunal,  conforme  especificações  descritas  neste
Termo de Referência.

2 – Justificativa

As aquisições visam a atender à necessidade constante de deslocamentos,
veículos com maior segurança e conforto aos passageiros. Ressaltamos ainda
que o TRE-AL, possui veículos que, com longo tempo de uso e desgaste natu-
ral dos mesmos, acabam gerando gastos elevados com combustível e manu-
tenção em relação ao período inicial de uso. 

3 – Quantidade e
Especificações

3.1 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR BRANCA,
ANO/MOD MÍNIMO 2020/2020. 

CARACTERÍSTICAS:
 
1 – COR BRANCA; 
2 – POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV;  
3 – FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A GASOLINA E ETANOL, NO MÍNIMO; 
4 – CÂMBIO MANUAL; 
5 - PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO ÚTIL DE 400 LITROS.
 
DEVERA SER EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS ORIGINAIS
DE FÁBRICA:

8 – AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA;
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 – TODOS OS DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN; 

ACESSÓRIOS MÍNIMOS     ORIGINAIS     DE     FÁBRICA:  

21 – SOM AUTOMOTIVO AM/FM/BLUETOOTH/MP3; 
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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 FISCALI-
ZADORES. 

24 – CONTER OS VEÍCULOS TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA LEGAL-
MENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS PELA LEI
Nº 9503/1997; 

25 – VEÍCULOS 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 MA-
NUTENÇÕES 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 do recebimento da Nota de Empe-
nho.
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6 - Pagamento

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

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

 RENAVAN: 326516573

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 penali-
dades eventualmente aplicadas;
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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 emis-
são de notas fiscais;
6.5- O preço pactuado no contrato decorrente do Processo Licitatório será
fixo e irreajustável;
6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 
6.7- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e
contribuições  de  que  trata  a  Instrução  Normativa  SRF  nº  480,  de
15/12/2004,modificada pela de nº 539, de 25/04/2005, e pela 706/2007;
6.8- Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo 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.
6.9- Os veículos poderão ser vistoriados pelos interessados mediante agenda-
mento a ser solicitado por meio do endereço de correio eletrônico sapev@tre-
al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data da licita-
ção; 
6.10- As licitantes que optarem por não vistoriar os veículos deverão apre-
sentar  junto  à  proposta  termo no qual  renunciam a qualquer  espécie  de
questionamento relacionado à avaliação do veículo; 
6.11- Em qualquer caso, a avaliação dos preços venais dos veículos ofertados
em dação serão definitivos.

7 – Garantia e 
Assistência

Técnica do veículo

7.1- Os veículos devem ter garantia de fábrica (assistência técnica) mínima
de 03 (três) anos, incluindo-se acessórios, contada a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;
7.2- A Contratada deverá fornecer  Termo de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na 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.

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.
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9 – Do local e do re-
cebimento do Veículo

9.1- Os objetos do presente Termo de Referência deverão ser entregues 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    13:00 h.
as 19:00h. deste regional, à Comissão de Recebimento;
9.2- O recebimento dos bens, 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 os produtos objetivando garantir sua qualidade e conformidade
com este Termo de Referência e Edital de Licitação;
11.2– Manter organizado e atualizado um sistema  de  controle sobre o 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 os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as es-
pecificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retifica-
ções, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabeleci-
das;
12.2– Entregar os veículos objeto do Edital de Licitação na sede deste Tribunal
no prazo estipulado e pelo preço constante em sua proposta, devidamente em-
placados;
12.3– Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o perío-
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
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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, quando solicitado.

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
de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado trata-
mento dos impactos ambientais específicos.
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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, 31 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
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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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ANEXO III

DECLARAÇÃO

_________________________(EMPRESA), CNPJ nº ___________,  através de seu repre-
sentante ___________________________ (nome) , portador do CPF nº _____________ e
do RG nº ______________________, declara que se compromete com a Sustentabili-
dade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010 do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

____________(lugar), _____ de ____________ de 2020.

___________________________________________

Representante da licitante
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INFORMAÇÃO Nº 6920 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de veículos de
serviço, com dação em pagamento.

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 21/09/2020, às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/09/2020, às 17:32, 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 21/09/2020, às 17:46, 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
0766922 e o código CRC DAD076DB.

0007583-34.2020.6.02.8000 0766922v2
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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 setembro de 2020.
 
Considerando o teor da Informação 6920, conforme

evento nº 0766922, ratifico os termos da minuta de edital, anexada
no evento nº 0766920, elaborada conforme o novo Decreto nº
10.024/2019.

À AJ-DG para a competente análise.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/09/2020, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0767659 e o código CRC 380B3AA5.

0007583-34.2020.6.02.8000 0767659v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em   análise da minuta do edital apresentado

(0766920),  de licitação para aquisição de veículos, parece de
bom alvitre que se incluam:

a) os valores de avaliação dos itens dados
em dação em pagamento, além de se
referir, pelo menos no item 6.12,
à previsão de que o licitante mencione, 
em sua proposta, o valor que oferta pela
veículo usado, além do termo de renúncia
a que se refere o item 6.10 do Termo de
Referência;
b) ao ensejo, convém justificar a
estratégia adotada de aquisição global;
c) em se retificando a contratação por
aquisição por ITEM, parece de bom
alvitre que se vincule cada um dos itens
novos a um respectivo veículo usado, de
forma a distinguir cada uma das
aquisições com dação em pagamento;
d) em todo caso, faz-se necessário
retificar o preâmbulo da minuta do edital,
para deixar claro que parte do pagamento
será feita com dação em pagamento de
veículos usados.

 

Ademais, antecipando o questionamento a ser
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verificado, quando da utilização da tabela de verificação, insta
trazer aos autos:

 
a) a informação sobre se a contratação
pretendida integra o planejamento de
contratações, faltante, salvo melhor
percepção, a não ser por referência
genérica no item 8 do Termo de
Referência (vide despacho COFIN
0763848); 
b) no item 3 do Termo de Referência,
consta que o ano/modelo do veículo
deve ser 2020/2020. Confirmar essa
característica, em face da data da possível
aquisição;
c) aprovar o termo de referência, na
forma do regulamento;
d) por fim, 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
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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
de 19501.”
(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)

      

 Assim, seguem os autos à Secretaria de
Administração, para complemento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 22/09/2020, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/09/2020, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768145 e o código CRC 89D01135.

0007583-34.2020.6.02.8000 0768145v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2020.
 
À SLC para os ajustes na minuta do edital, consoante as

recomendações da AJ-DG, no despacho de evento nº 0768145.
À SGO para confirmar a viabilidade orçamentária das

aquisições pretendidas.
À SAPEV para as medidas solicitadas pela AJ-DG no

mencionado despacho, abaixo citadas:
..........
b) no item 3 do Termo de Referência, consta
que o ano/modelo do veículo deve ser
2020/2020. Confirmar essa característica, em
face da data da possível aquisição;
...........
d) por fim, 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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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 de 19501.” (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)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2020, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780074 e o código CRC 51E37171.

0007583-34.2020.6.02.8000 0780074v1
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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 SAD,

Senhor Secretário,

Vieram os autos para que esta Seção procedesse a algumas alterações na minuta de
edital apresentada. Entretanto, tem dois pontos pendentes, para conclusão
das modificações que serão realizadas na referida minuta, conforme solicitado pela AJ-
DG em seu Despacho (0768145): 

a) justificativa da estratégia adotada de aquisição global, se for o caso; e

b) em se retificando a contratação por aquisição por ITEM, que seja vinculado cada um
dos itens novos a um respectivo veículo usado, de forma a distinguir cada uma das
aquisições com dação em pagamento.

Saliento, ainda, que foi apresentado pela unidade requisitante o valor global da avaliação
dos veículos e, caso se entenda que a aquisição será por item, deverá ser apresentado,
s.m.j, o valor unitário da avaliação de cada veículo usado que será dado como parte do
pagamento, de forma a atender o solicitado na alínea "b" acima.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 07/10/2020, às 15:15, 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
0780742 e o código CRC AACE2882.

0007583-34.2020.6.02.8000 0780742v1

Despacho SLC 0780742         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 83



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.
Sigam os autos à SAPEV para urgente inclusão no

TR da justificativa para aquisição por preço global ou
promover o ajuste indicado na letra "b" do Despacho
SLC 0780742, a seguir reproduzido:

b) em se retificando a contratação por
aquisição por ITEM, que seja vinculado cada
um dos itens novos a um respectivo veículo
usado, de forma a distinguir cada uma das
aquisições com dação em pagamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780945 e o código CRC F27EC23B.

0007583-34.2020.6.02.8000 0780945v1
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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 03 (três)
veículos automotores tipo sedã para
funcionar como veículos de serviço,
com dação de 03 (três) veículos usados
como parte de pagamento para este
Tribunal, conforme especificações descritas
neste Termo de Referência.

2 – Justificativas

2.1. As aquisições visam a atender à
necessidade constante de
deslocamentos, veículos com
maior segurança e conforto aos
passageiros. Resssaltamos ainda que
o TRE-AL, possui veículos que, com
longo tempo de uso e desgaste
natural dos mesmos, acabam gerando
gastos elevados com combustível e
manutenção em relação ao período
inicial de uso.

2.2. A proposta de agrupamento dos 03
(três) itens potenciais dá-se pela
possibilidade de atingimento de valores
melhores por economia de escala e pela
ausência ameaça de restrição à
competitividade, considerando-se que as
concessionárias de veículos são todas
facilmente capazes de realizar o
fornecimento de 03 (três) unidades.

2.3. A caracterização do ano/modelo do
veículo 2020/2020 ocorre pela possibilidade
de conseguir-se descontos maiores em
razão da substituição de modelos pelos
fabricantes e não impede que sejam
ofertados modelos mais recentes,
2020/2021.

2.4. A efetiva necessidade do serviço está
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caracterizada, no caso, pela obsolescência
dos modelos antigos e pela manutenção do
número de veículos da frota atual, já que
serão descartadas 03 (três) unidades e
adquiridas outras 03 (três).

3.1 03 (TRÊS) VEÍCULOS
AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ,
NOVO, COR BRANCA, ANO/MOD
MÍNIMO 2020/2020.

 

CARACTERÍSTICAS:

 

1 – COR BRANCA;

2 – POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV;

3 – FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A
GASOLINA E ETANOL, NO MÍNIMO ;

4 – CÂMBIO MANUAL;

5 - PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO
ÚTIL DE 400 LITROS.

 

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

 

8 – AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA;

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)
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3 – Quantidade
e Especificações

PASSAGEIROS, NO MÍNIMO;

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

17 – AIRBAGS FRONTAL PARA MOTORISTA
E PASSAGEIROS;

18 – PROTETOR DE CÁRTER; 

19 – 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 OS VEÍCULOS TODOS OS
DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA
LEGALMENTE EXIGIDOS PARA
CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS
EXIGIDOS PELA LEI Nº 9503/1997;

25 – VEÍCULOS 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 A cargo da COMAP/SEIC, após pesquisa de

preços no mercado.
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aquisição 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 dos veículos na seguinte forma:

6.1.1- uma parte mediante dação em
pagamento correspondente aos veículos
descrito abaixos e consequente
transferência de sua propriedade:

 

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO:
2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

 

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO
ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

 

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO:
2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;
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6 - Pagamento

RENAVAN: 326516573

 

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
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
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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;

6.9- Os veículos poderão ser
vistoriados pelos interessados
mediante agendamento a ser
solicitado por meio do endereço de
correio eletrônico sapev@tre-
al.jus.br, com antecedência mínima de
02 (dois) dias úteis da data da
licitação;

6.10- As licitantes que optarem por
não vistoriar os veículos deverão
apresentar junto à proposta termo no
qual renunciam a qualquer espécie de
questionamento relacionado à
avaliação do veículo;

6.11- Em qualquer caso, a avaliação
dos preços venais dos veículos
ofertados em dação serão definitivos;

7 – Garantia e
Assistência
Técnica do

veículo
automotor

7.1- Os veículos devem terem garantia de
fábrica (assistência técnica), mínima de 03
(três) anos, contada a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;

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

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

7.4- Entende-se por manutenção corretiva,
para os fins a que se destina este Termo de
Referência, aquela destinada a remover o
defeito de fabricação apresentado pelo
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veículos, 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
dos Veículos

9.1- Os objetos do presente Termo de
Referência deverar 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 13:00 hrs as
19:00 hrs 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.
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10 – Unidade
Fiscalizadora

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

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

11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

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

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

11.3 – Emitir 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 os veículos novos, cotados
em estrita conformidade com as
especificações de sua proposta, à qual se
vincula, não sendo admitidas retificações,
cancelamentos, quer seja nos preços, quer
seja nas condições estabelecidas;

12.2 – Entregar os veículos objeto do Edital
de Licitação na sede deste Tribunal no
prazo estipulado e pelo preço constante
em sua proposta, devidamente 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
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12 – Obrigações
da Contratada

rede autorizada ou credenciada do
fabricante, de acordo com as normas
específicas, sem qualquer ônus adicional
para este Tribunal;

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

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

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

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

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

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

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

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

14 –
Sustentabilidade

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

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

14.3 - A CONTRATADA deverá adotar, no
que couber, as disposições da Instrução
Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de
janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº
362, de 23 de junho de 2005; da Resolução
CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de
2009; em como da Resolução CONAMA Nº
340, de 25 de setembro de 2003, para que
seja assegurada a viabilidade técnica e o
adequado tratamento dos impactos
ambientais 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
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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, 07 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 07/10/2020, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 07/10/2020, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780991 e o código CRC 7907F5FE.

0007583-34.2020.6.02.8000 0780991v3
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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.
Retornem os autos à SLC, para ajustar a minuta ao

Termo de Referência alterada (doc. 0780991), que segue
aprovado, uma vez que apenas incorporou justificativas e
complementos em atenção aos apontamentos da AJ-DG.

Em paralelo, sigam os autos à COFIN para aos
mesmos juntar o extrato do pedido de crédito adicional com
indicação de fonte específico para atender a despesa em tela.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2020, às 21:43, 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
0781255 e o código CRC D0F4A016.

0007583-34.2020.6.02.8000 0781255v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0781255).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/10/2020, às 11:32, 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
0781382 e o código CRC 62F14B4B.

0007583-34.2020.6.02.8000 0781382v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Informamos, conforme evento 0779411, que o TSE

já bloqueou o valor da fase extraordinária de crédito adicional
e que, até o fechamento deste despacho, ainda não liberou o
crédito para este Regional, o que deve ocorrer nos próximos
dias.

 
Informamos também que hoje há no SIAFI, no PI

INV VEICUL, o valor de R$ 78.812,50, formado por R$
65.000,00, solicitados para a aquisição de um veículo de
serviço ainda na 3ª fase de crédito adicional (0739131 - ver
memória de cálculo do formulário), e as sobras após reserva
de crédito feita para aquisição de veículo de representação
para a CRE (0755704).
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Assim, nessa fase extraordinária de crédito
adicional, foi pedida a diferença entre o saldo SIAFI e o valor
estimado pela SEIC (0761202).

Memória: [R$ 194.305,00 (cotação) - R$
78.812,50 (SIAFI) = R$ 115.493,00 (crédito
pedido - valor arredondado).
 

Por fim, juntamos a cópia do pedido de crédito
adicional enviado em 30/09/20 (0781544), informando que, tão
logo seja disponibilizado o crédito pelo TSE, estará
materializada a viabilidade para a presente contratação, cujo
valor será remanejado para o mesmo plano interno no SIAFI.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 08/10/2020, às 13:24, 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
0781494 e o código CRC 091D8D2B.

0007583-34.2020.6.02.8000 0781494v1
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FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS_20 GP – JULGAMENTO DE CAUSAS 
 

Unidade Orçamentária Nº do pedido no SIOP Tipo de crédito 

TRE-AL 209280   403D 

   

SUPLEMENTAÇÃO - PO 0001 - Julgamento de Causas1 

Nome da Despesa 
Agregada 

(Não usar PI) 
GND Valor (R$) Necessidade e causa da alteração2 – SIOP Conformidade legal da alteração3 – SIOP 

Valores atuais/ Reajuste/ 
Repactuação dos contra-

tos envolvidos4 

Memória de cálculo dos 
custos envolvidos 

 
Estimativa de pa-

gamento até o final 
do exercício (%) 

1. EQUIPAMENTOS 
DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

4 723.600,00 
Adesão à solução de Hiperconvergência do TSE ARP 
67/2019, via SEI nº 0006866-22.2020.6.02.8000; 

Será ofertada fonte oriunda de sobras orçamentárias 
de custeio de: a) serviço de terceirização ainda não 
contratado (R$ 454.050,00); b) do Contrato 40/2014, 
execução reduzida dada a pandemia (R$ 
242.404,00); c) Contrato 33/2019, execução reduzida 
dada a pandemia (R$ 27.146,00). 

N/A 
Valor unitário R$ 
180.900,00 x 4 unid. = R$ 
723.600,00. 

100 

2. EQUIPAMENTOS 
DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

4 88.006,00 
Aquisição de notebooks Tipos II e III, via SEI nº 
0006837-69.2020.6.02.8000 

Será ofertada fonte oriunda de sobras orçamentária 
de custeio, Contrato 33/2019, execução reduzida 
dada a pandemia (R$ 88.006,00). 

N/A 

Notebook tipo II: R$ 
9.000,00 x 5 = R$ 
45.000,00.  
Notebook tipo III: R$ 
14.335,33 x 3 = R$ 
43.006,00. 
Total: R$ 45.000,00 + R$ 
43.006,00 = R$ 
88.006,00. 

100 

3. AQUISIÇÃO DE 
SOFTWARE 

4 351.650,00 
Aquisição de softwares de rede, via SEI nº 0009076-
46.2020.6.02.8000 (I) e SEI 0009075-
61.2020.6.02.8000 (II).      

Será ofertada fonte oriunda de sobras orçamentárias 
de saldo de Manutenção e Sustentação de Software. 

N/A 

Valor unitário: R$ 
39.930,00 (I) + R$ 
311.720,00 (II) = R$ 
351.650,00.  

100 

4. VEÍCULO 4 115.493,00 

Necessária a renovação da frota do TRE, sendo 02 
(dois) veículos de serviços, com vistas à redução de 
custos de manutenção, atualização de tecnologias de 
segurança, redução de emissão de poluentes. 

Será ofertada fonte oriunda de sobras orçamentárias 
de contratos estimativos diversos com baixa 
execução em razão da pandemia. 

N/A 
Valor unitário: R$ 
57.746,50 x 2 = R$ 
115.493,00. 

100 

5.             0,00                         0 

6.             0,00                         0 

Total Solicitado 1.278.749,00 (Para atualizar o valor da soma, clique no campo com o botão direito do mouse e escolha “Atualizar Campo”).   
  

                                                           
1 Os campos de justificativa da tabela “SUPLEMENTAÇÃO - PO 0001 - Julgamento de Causas” possuem limitação de 1.500 caracteres. Se necessário, complemente as informações no campo “Observações”. 
2 Indicar: a necessidade e importância da alteração para as atividades da Unidade; a circunstância/evento/ato da qual decorre a alteração; e a justificativa para a dotação não ter sido prevista ou sido insuficientemente prevista na LOA ou 
em seus créditos. 
3 Indicar: a compatibilidade com o limite de gastos estabelecidos pela EC 95/2016; a conformidade com o disposto nos §§10 e 11 do art. 165 da Constituição Federal (Orçamento Impositivo) e outros requisitos de legalidade da alteração. 
4 Informar os valores atuais dos contratos envolvidos, bem como valores de reajuste/repactuação, se houver. 
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FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS_20 GP – JULGAMENTO DE CAUSAS 
 

 

                                    SUPLEMENTAÇÃO - PO 0002 - Capacitação de Recursos Humanos ou PO EJE0 - Capacitação Escola Judiciária Eleitoral - EJE 

Plano Orçamentário Justificativa Valor suplementado 

0002                               0,00 

EJE0                               0,00 

Total Solicitado (Para atualizar o valor da soma, clique no campo com o botão direito do mouse e escolha “Atualizar Campo”).      0,00 

 
 
 
 

CANCELAMENTO 
 - Preencher quando o Regional oferecer fonte de crédito - 

Ação Orçamentária Plano Orçamentário (se houver) Nome da Despesa Agregada (Não usar PI) GND  Valor cancelado 

20 GP 0001 APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC      3 454.050,00 

20 GP 0001 COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL 3 357.556,00 

20 GP 0001 MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 3 362.451,00 

20 GP 0002 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 104.692,00 

Valor total do cancelamento (Para atualizar o valor da soma, clique no campo com o botão direito do mouse e escolha “Atualizar Campo”).  1.278.749,00 

O impacto nas programações canceladas – SIOP5 
Indicar: cancelamentos oferecidos; as consequências dos cancelamentos propostos sobre a execução de atividades/projetos da Unidade;  

ou a fundamentação para a justificativa de que o cancelamento não traz prejuízo à execução das programações. 

Remanejamento de sobras orçamentárias detectadas em função da pandemia de Covid-19 que levou à execução inferior à programada. Não há impacto nas despesas parcialmente canceladas. 

Preencher os itens abaixo apenas se o cancelamento ocorrer em ação de obra ou reforma. 

Data início da obra:       Data término da obra:       Execução física até o momento (%):       

Execução orçamentária até o momento6:       Custo total da obra:       Valor do cancelamento:       

Meta física após cancelamento (%):       Justificativa para alteração da meta física:       

 

                                                           
5 Campo de preenchimento obrigatório em caso de oferecimento de fonte de crédito. 
6 Informar os valores empenhados líquidos de cancelamento. 
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FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS_20 GP – JULGAMENTO DE CAUSAS 
 

OBSERVAÇÕES 
OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS – SIOP:  

Além de outras informações que forem julgadas como necessárias, registrar que não há óbices no prosseguimento da proposta/solicitação sob os aspectos legal, de planejamento, programação e execução orçamentária e financeira. 

Não há óbices identificados sob os aspectos citados. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0781255), encaminho

manifestação da SGO (0781494).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/10/2020, às 13:39, 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
0781582 e o código CRC 894B6B7D.

0007583-34.2020.6.02.8000 0781582v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0007583-34.2020.6.02.8000
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  03 (três) veículos automotores tipo sedã para funcionar como veículos de
serviço,  com dação  de  03  (três)  veículos  usados  como parte do pagamento,  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 a  aquisição de  03 (três) veículos
automotores tipo sedã para funcionar como veículos de serviço, com dação de 03 (três)
veículos usados como parte do pagamento, para este Tribunal, conforme especificações e
condições assentadas no ANEXO I deste edital. 

2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA

2.1. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento da nota de empenho.

2.2. Os veículos automotores devem 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-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
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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; 

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.

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-
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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
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 
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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) Valor dos veículos novos ofertados;

b) Marca/modelo;

c) Fabricante; 

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

6.1.1. Deve ser mencionado, ainda, na proposta da licitante:

a) O valor ofertado pelos veículos usados;

b) O Termo de Renúncia, a que se refere o subitem 6.10 do 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.
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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
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 formulado considerando os valores dos veículos
novos, subtraindo-se os valores dos veículos usados que serão recebidos
como dação em pagamento.

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.

Minuta de edital (alterada) (0781735)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 109



7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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 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. 
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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. 

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.
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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. 

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$ 194.305,00
(cento e noventa e quatro mil e trezentos e cinco reais), que, de modo algum,
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores. 

8.3.1.1.  O valor global de avaliação dos veículos que serão dados como
parte  do  pagamento  é  R$  35.777,88  (trinta  e  cinco  mil,  setecentos  e
setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

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
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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. 

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. Também deverá ser encaminhada, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, Declaração de que a Licitante se compromete com a
Sustentabilidade  Ambiental,  nos  termos  das  exigências  impostas  pela  IN  01/2010,  no
modelo do Anexo III.

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

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

8.11. 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.

8.12. 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/).
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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.

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
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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.

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;
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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
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-
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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.

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.
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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.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição dos veículos novos ofertados, inclusive marca e modelo;

d) conter o preço total dos veículos novos ofertados.

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-
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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.

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.
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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.

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
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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. Os  veículos  deverão  ser  entregues  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:
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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.

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.
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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.

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.
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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 dos veículos, da
seguinte forma:

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

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

RENAVAN: 326516573

Minuta de edital (alterada) (0781735)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 124



2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

18.1.2. 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.

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

18.3. 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.

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

18.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.7. 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.

18.8. 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.

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

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

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,
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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.

23.5. 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 os produtos 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 – DA VISTORIA

25.1. Os  veículos  poderão ser  vistoriados  pelos  interessados  mediante
agendamento a  ser  solicitado por  meio  do endereço  de  correio  eletrônico  sapev@tre-
al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data da licitação;
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25.2. As  licitantes  que  optarem  por  não  vistoriar  os  veículos  deverão
apresentar  junto  à  proposta  termo  no  qual  renunciam  a  qualquer  espécie  de
questionamento relacionado à avaliação do veículo;

25.3. Em  qualquer  caso,  a  avaliação  dos  preços  venais  dos  veículos
ofertados em dação serão definitivos.

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

26.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

26.3. 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 valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

26.5. 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. 

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.7. 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.

26.8. 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.

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

26.10. 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.

Minuta de edital (alterada) (0781735)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 129



2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

26.11.  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.

26.12. 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.

26.13. O Edital e seus anexos poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO  III  -  Declaração  de  que  o  licitante  se compromete  com  a
Sustentabilidade Ambiental.

26.15. 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 03 (três) veículos automotores tipo sedã para funcionar como
veículos de serviço, com dação de 03 (três) veículos usados como parte de
pagamento  para  este  Tribunal,  conforme  especificações  descritas  neste
Termo de Referência.

2 – Justificativa

2.1. As aquisições visam a atender à necessidade constante de deslocamen-
tos, veículos com maior segurança e conforto aos passageiros. Ressaltamos
ainda que o TRE-AL, possui veículos que, com longo tempo de uso e desgaste
natural dos mesmos, acabam gerando gastos elevados com combustível e
manutenção em relação ao período inicial de uso.

2.2. A proposta de agrupamento dos 03 (três) itens potenciais dá-se pela
possibilidade de atingimento de valores melhores por economia de escala e
pela ausência de ameaça de restrição à competitividade, considerando-se
que as concessionárias de veículos são todas facilmente capazes de realizar
o fornecimento de 03 (três) unidades.

2.3. A caracterização do ano/modelo do veículo 2020/2020 ocorre pela possi-
bilidade de conseguir-se descontos maiores em razão da substituição de mo-
delos pelos fabricantes e não impede que sejam ofertados modelos mais re-
centes, 2020/2021.

2.4. A efetiva necessidade do serviço está caracterizada, no caso, pela obso-
lescência dos modelos antigos e pela manutenção do número de veículos da
frota atual, já que serão descartadas 03 (três) unidades e adquiridas outras
03 (três). 
 

3 – Quantidade e
Especificações

3.1 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR BRANCA,
ANO/MOD MÍNIMO 2020/2020. 

CARACTERÍSTICAS:
 
1 – COR BRANCA; 
2 – POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV;  
3 – FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A GASOLINA E ETANOL, NO MÍNIMO; 
4 – CÂMBIO MANUAL; 
5 - PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO ÚTIL DE 400 LITROS.
 
DEVERA SER EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS ORIGINAIS
DE FÁBRICA:

8 – AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA;
9 – DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; 
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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 – 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 FISCALI-
ZADORES. 

24 – CONTER OS VEÍCULOS TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA LEGAL-
MENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS PELA LEI
Nº 9503/1997; 

25 – VEÍCULOS 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 MA-
NUTENÇÕES 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 do recebimento da Nota de Empe-
nho.
6.1- O pagamento será efetuado após a entrega do veículo na seguinte for-
ma:
6.1.1-  uma  parte  mediante  dação  em  pagamento  correspondente  aos
veículos descritos abaixo e consequente transferência de sua propriedade:

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012
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6 - Pagamento

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

 RENAVAN: 326516573

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 penali-
dades 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 emis-
são 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; 
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6.7- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e
contribuições  de  que  trata  a  Instrução  Normativa  SRF  nº  480,  de
15/12/2004,modificada pela de nº 539, de 25/04/2005, e pela 706/2007;
6.8- Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo 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.
6.9- Os veículos poderão ser vistoriados pelos interessados mediante agen-
damento a ser solicitado por meio do endereço de correio eletrônico sapev@-
tre-al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data da lici-
tação; 
6.10- As licitantes que optarem por não vistoriar os veículos deverão apre-
sentar  junto à  proposta termo no qual  renunciam a qualquer  espécie  de
questionamento relacionado à avaliação do veículo; 
6.11- Em qualquer caso, a avaliação dos preços venais dos veículos oferta-
dos em dação serão definitivos.

7 – Garantia e 
Assistência

Técnica do veículo

7.1- Os veículos devem ter garantia de fábrica (assistência técnica) mínima
de 03 (três) anos, incluindo-se acessórios, contada a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;
7.2- A Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na
utilização dos equipamentos e acessórios;
7.3- O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante 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.

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 rece-
bimento do Veículo

9.1- Os objetos do presente Termo de Referência deverão ser entregues no
Edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aris-
teu  de  Andrade  nº  377,  Farol,  Maceió/AL,  no  horário  de  expediente  das
13:00 h. as 19:00h. deste regional, à Comissão de Recebimento;
9.2- O recebimento dos bens, 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
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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 Coor-
denadoria 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      Co-
missão de        Rece-

bimento

11.1- Verificar os produtos objetivando garantir sua qualidade e conformidade
com este Termo de Referência e Edital de Licitação;
11.2– Manter organizado e atualizado um sistema  de  controle sobre o 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 os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as es-
pecificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retifica-
ções, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabeleci-
das;
12.2 – Entregar os veículos objeto do Edital de Licitação na sede deste Tribunal
no prazo estipulado e pelo preço constante em sua proposta, devidamente em-
placados;
12.3 – Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o perío-
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-
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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 comer-
ciais, 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, quando solicitado.

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-
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, 07 de outubro de 2020.
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             Henrique Cirqueira Freire
              Assistente III - SAPEV

Fernando Antônio Pimentel de Barros
                   Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV
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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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ANEXO III

DECLARAÇÃO

_________________________(EMPRESA), CNPJ nº ___________,  através de seu repre-
sentante ___________________________ (nome) , portador do CPF nº _____________ e
do RG nº ______________________, declara que se compromete com a Sustentabili-
dade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010 do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

____________(lugar), _____ de ____________ de 2020.

___________________________________________

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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
À AJ-DG, com a minuta alterada. Saliento, entretanto, que não existe o item
6.12 na minuta do edital, a que se refere a alínea "a" do Despacho AJ-DG
(0768145). Assim, para constar a previsão ali mencionada, foi inserido
o subitem 6.1.1. na referida minuta.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 08/10/2020, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0781752 e o código CRC ADFC7B3D.

0007583-34.2020.6.02.8000 0781752v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, após o

atendimento parcial das recomendações formuladas no
Despacho 0768145, restando, salvo melhor percepção, o
atendimento das seguintes:

 
a) a informação sobre se a contratação
pretendida integra o planejamento de
contratações;  
 
b) 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: 
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“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
de 19501.”
(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)
 

E, ainda, aperfeiçoar a definição do objeto a ser
licitado, tal como foi efetuado no edital do PE nº
73/2020 (0780327):

 "Aquisição de (....) veículo automotor
tipo (...), zero quilômetro,   conforme
especificações descritas neste 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."

 
À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/10/2020, às 19:25, 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
0782175 e o código CRC A7880A16.

0007583-34.2020.6.02.8000 0782175v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
À SLC,
 
Senhora Chefe,
 
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0782175, temos a

esclarecer, conforme já assentado nos autos, que a
proposição de compra de veículos foi incorporada à
programação do exercício mediante proposta de crédito
adicional, com remanejamento de despesa de custeio para
investimento (doc. 0781544), pedido este aprovado pela
Presidência, conforme consta do PA 0008303-
98.2020.6.02.8000.

Por outro lado, a justificativa da compra
está explicitada no Termo de Referência ajustado, item 2.4, a
seguir transcrito:

2.4. A efetiva necessidade do serviço está
caracterizada, no caso, pela obsolescência dos
modelos antigos e pela manutenção do número
de veículos da frota atual, já que serão
descartadas 03 (três) unidades e adquiridas
outras 03 (três).

 
Dessa forma, evoluo os autos a essa Unidade, para

aperfeiçoamento da redação do instrumento convocatário e
anexos, na forma recomendada pela Assessoria Jurídica no
citado despacho.

Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2020, às 19:56, conforme art. 1º, III, "b", da
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Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0782201 e o código CRC 5D76DB8F.

0007583-34.2020.6.02.8000 0782201v1
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0007583-34.2020.6.02.8000
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  03 (três) veículos automotores tipo sedã,  zero quilômetro,  para funcionar
como  veículos  de  serviço,  com  dação  de  03  (três)  veículos  usados  como  parte  do
pagamento,  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 a  aquisição de  03 (três) veículos
automotores tipo sedã,  zero quilômetro, para funcionar como veículos de serviço, com
dação  de  03  (três)  veículos  usados  como  parte  do  pagamento,  para  este  Tribunal,
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. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento da nota de empenho.
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2.2. Os veículos automotores devem 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 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;
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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.
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; 

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) Valor dos veículos novos ofertados;

b) Marca/modelo;

c) Fabricante; 

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

6.1.1. Deve ser mencionado, ainda, na proposta da licitante:

a) O valor ofertado pelos veículos usados;

b) O Termo de Renúncia, a que se refere o subitem 6.10 do 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. 
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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
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 formulado considerando os valores dos veículos
novos, subtraindo-se os valores dos veículos usados que serão recebidos
como dação em pagamento.
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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 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;
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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. 

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
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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. 

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$ 194.305,00
(cento e noventa e quatro mil e trezentos e cinco reais), que, de modo algum,
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores. 

8.3.1.1.  O valor global de avaliação dos veículos que serão dados como
parte  do  pagamento  é  R$  35.777,88  (trinta  e  cinco  mil,  setecentos  e
setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

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.
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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. 

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. Também deverá ser encaminhada, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, Declaração de que a Licitante se compromete com a
Sustentabilidade  Ambiental,  nos  termos  das  exigências  impostas  pela  IN  01/2010,  no
modelo do Anexo III.

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

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

8.11. 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.

8.12. 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
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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.

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.
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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.

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;
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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
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
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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.

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.
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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.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição dos veículos novos ofertados, inclusive marca e modelo;

d) conter o preço total dos veículos novos ofertados.

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.
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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.

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;
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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.

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.
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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
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. Os  veículos  deverão  ser  entregues  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 

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

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

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

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

17.4. 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;
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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.

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 dos veículos, da
seguinte forma:

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

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473
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3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

RENAVAN: 326516573

18.1.2. 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.

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

18.3. 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.

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

18.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.7. 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.

18.8. 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.
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18.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado
I = (TX/100)/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 os veículos novos, cotados 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  os  veículos  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

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.
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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.

23.5. 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 os produtos 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
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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 – DA VISTORIA

25.1. Os  veículos  poderão ser  vistoriados  pelos  interessados  mediante
agendamento a  ser  solicitado por  meio  do endereço  de  correio  eletrônico  sapev@tre-
al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data da licitação;

25.2. As  licitantes  que  optarem  por  não  vistoriar  os  veículos  deverão
apresentar  junto  à  proposta  termo  no  qual  renunciam  a  qualquer  espécie  de
questionamento relacionado à avaliação do veículo;

25.3. Em  qualquer  caso,  a  avaliação  dos  preços  venais  dos  veículos
ofertados em dação serão definitivos.

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

26.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

26.3. 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 valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

26.5. 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. 

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.
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26.8. 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.

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

26.10. 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.

26.11.  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.

26.12. 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.

26.13. O Edital e seus anexos poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO  III  -  Declaração  de  que  o  licitante  se compromete  com  a
Sustentabilidade Ambiental.

26.15. 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 1.1. Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedã,  zero quilômetro,
para funcionar como veículos de serviço, com dação de 03 (três) veículos
usados  como  parte  de  pagamento  para  este  Tribunal,  conforme
especificações descritas neste Termo de Referência.

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 – Justificativa

2.1. As aquisições visam a atender à necessidade constante de deslocamen-
tos, veículos com maior segurança e conforto aos passageiros. Ressaltamos
ainda que o TRE-AL, possui veículos que, com longo tempo de uso e desgaste
natural dos mesmos, acabam gerando gastos elevados com combustível e
manutenção em relação ao período inicial de uso.

2.2. A proposta de agrupamento dos 03 (três) itens potenciais dá-se pela
possibilidade de atingimento de valores melhores por economia de escala e
pela ausência de ameaça de restrição à competitividade, considerando-se
que as concessionárias de veículos são todas facilmente capazes de realizar
o fornecimento de 03 (três) unidades.

2.3. A caracterização do ano/modelo do veículo 2020/2020 ocorre pela possi-
bilidade de conseguir-se descontos maiores em razão da substituição de mo-
delos pelos fabricantes e não impede que sejam ofertados modelos mais re-
centes, 2020/2021.

2.4. A efetiva necessidade do serviço está caracterizada, no caso, pela obso-
lescência dos modelos antigos e pela manutenção do número de veículos da
frota atual, já que serão descartadas 03 (três) unidades e adquiridas outras
03 (três). 
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3 – Quantidade e
Especificações

3.1 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR BRANCA,
ANO/MOD MÍNIMO 2020/2020. 

CARACTERÍSTICAS:
 
1 – COR BRANCA; 
2 – POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV;  
3 – FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A GASOLINA E ETANOL, NO MÍNIMO; 
4 – CÂMBIO MANUAL; 
5 - PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO ÚTIL DE 400 LITROS.
 
DEVERA SER EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS ORIGINAIS
DE FÁBRICA:

8 – AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA;
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 – 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 FISCALI-
ZADORES. 

24 – CONTER OS VEÍCULOS TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA LEGAL-
MENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS PELA LEI
Nº 9503/1997; 

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

26 - COMPROVAR PRESENÇA DE CONCESSIONÁRIA DA MARCA/FABRICANTE
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DO VEÍCULO NO ESTADO DE ALAGOAS, ONDE SE POSSAM REALIZAR AS MA-
NUTENÇÕES 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 do recebimento da Nota de Empe-
nho.

6 - Pagamento

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

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

 RENAVAN: 326516573

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: 
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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 penali-
dades 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 emis-
são de notas fiscais;
6.5- O preço pactuado no contrato decorrente do Processo Licitatório será
fixo e irreajustável;
6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 
6.7- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e
contribuições  de  que  trata  a  Instrução  Normativa  SRF  nº  480,  de
15/12/2004,modificada pela de nº 539, de 25/04/2005, e pela 706/2007;
6.8- Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo 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.
6.9- Os veículos poderão ser vistoriados pelos interessados mediante agen-
damento a ser solicitado por meio do endereço de correio eletrônico sapev@-
tre-al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data da lici-
tação; 
6.10- As licitantes que optarem por não vistoriar os veículos deverão apre-
sentar  junto à  proposta termo no qual  renunciam a qualquer  espécie  de
questionamento relacionado à avaliação do veículo; 
6.11- Em qualquer caso, a avaliação dos preços venais dos veículos ofertados
em dação serão definitivos.

7 – Garantia e 
Assistência

Técnica do veículo

7.1- Os veículos devem ter garantia de fábrica (assistência técnica) mínima
de 03 (três) anos, incluindo-se acessórios, contada a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;
7.2- A Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na
utilização dos equipamentos e acessórios;
7.3- O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante 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 rece-
bimento do Veículo

9.1- Os objetos do presente Termo de Referência deverão ser entregues no
Edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aris-
teu  de  Andrade  nº  377,  Farol,  Maceió/AL,  no  horário  de  expediente  das
13:00 h. as 19:00h. deste regional, à Comissão de Recebimento;
9.2- O recebimento dos bens, 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      Co-
missão de        Rece-

bimento

11.1- Verificar os produtos objetivando garantir sua qualidade e conformidade
com este Termo de Referência e Edital de Licitação;
11.2– Manter organizado e atualizado um sistema  de  controle sobre o 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 os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as es-
pecificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retifica-
ções, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabeleci-
das;
12.2 – Entregar os veículos objeto do Edital de Licitação na sede deste Tribunal
no prazo estipulado e pelo preço constante em sua proposta, devidamente em-
placados;
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12.3 – Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o perío-
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 comer-
ciais, 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, quando solicitado.

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
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de setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de se-
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, 07 de outubro de 2020.

             Henrique Cirqueira Freire
              Assistente III - SAPEV

Fernando Antônio Pimentel de Barros
                   Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV
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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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ANEXO III

DECLARAÇÃO

_________________________(EMPRESA), CNPJ nº ___________,  através de seu repre-
sentante ___________________________ (nome) , portador do CPF nº _____________ e
do RG nº ______________________, declara que se compromete com a Sustentabili-
dade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010 do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

____________(lugar), _____ de ____________ de 2020.

___________________________________________

Representante da licitante
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2020.
À AJ-DG, com a minuta complementada.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/10/2020, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0782306 e o código CRC D6BEE0D0.

0007583-34.2020.6.02.8000 0782306v1
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PROCESSO : 0007583-34.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

 

Parecer nº 1908 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 
De volta a esta AJ-DG os presentes autos

eletrônicos, que visam à aquisição de 03 (três) veículos
automotores tipo sedã para funcionar como veículos de
serviço, com dação de 03 (três) veículos usados como parte do
pagamento, tudo de acordo com a  versão mais recente do
Termo de Referência (0780991), que seguiu aprovada pelo
Senhor Secretário de Administração (0781255).

Iniciada a análise da minuta do edital por esta AJ-
DG, por meio do Despacho AJ-DG (0768145), foram suscitadas
as seguintes questões:

 
"Em   análise da minuta do edital
apresentado (0766920),  de licitação para
aquisição de veículos, parece de bom
alvitre que se incluam:
a) os valores de avaliação dos itens dados
em dação em pagamento, além de se
referir, pelo menos no item 6.12,
à previsão de que o licitante mencione, 
em sua proposta, o valor que oferta pela
veículo usado, além do termo de renúncia
a que se refere o item 6.10 do Termo de
Referência;
b) ao ensejo, convém justificar a
estratégia adotada de aquisição global;
c) em se retificando a contratação por
aquisição por ITEM, parece de bom
alvitre que se vincule cada um dos itens
novos a um respectivo veículo usado, de
forma a distinguir cada uma das
aquisições com dação em pagamento;
d) em todo caso, faz-se necessário
retificar o preâmbulo da minuta do edital,
para deixar claro que parte do pagamento
será feita com dação em pagamento de
veículos usados.

 

Ademais, antecipando o questionamento a
ser verificado, quando da utilização
da tabela de verificação, insta trazer aos
autos:
 
a) a informação sobre se a contratação
pretendida integra o planejamento de
contratações, faltante, salvo melhor
percepção, a não ser por referência
genérica no item 8 do Termo de
Referência (vide despacho
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COFIN 0763848); 
b) no item 3 do Termo de Referência,
consta que o ano/modelo do veículo
deve ser 2020/2020. Confirmar essa
característica, em face da data da possível
aquisição;
c) aprovar o termo de referência, na
forma do regulamento;
d) por fim, 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 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)
      
 Assim, seguem os autos à Secretaria de
Administração, para complemento da
instrução."
 

Em resposta, a SAPEV justificou o agrupamento
dos itens e o ano/modelo do veículo pretendido (2020),
gerando o novo Termo de Referência (0780991).

Em adição, após aprovar o termo de referência
(0781255), o Sr. Secretário de Administração esclareceu
(0782201):

"Em atenção ao Despacho AJ-
DG 0782175, temos a esclarecer,
conforme já assentado nos autos, que a
proposição de compra de veículos foi
incorporada à programação do exercício
mediante proposta de crédito adicional,
com remanejamento de despesa de
custeio para investimento (doc. 0781544),
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pedido este aprovado pela Presidência,
conforme consta do PA 0008303-
98.2020.6.02.8000.
Por outro lado, a justificativa da compra
está explicitada no Termo de Referência
ajustado, item 2.4, a seguir transcrito:
2.4. A efetiva necessidade do serviço está
caracterizada, no caso, pela
obsolescência dos modelos antigos e pela
manutenção do número de veículos da
frota atual, já que serão descartadas 03
(três) unidades e adquiridas outras 03
(três)."
 

 

2. DO PROCEDIMENTO

 
Os  autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,

para a devida pesquisa de preços, tanto no que se refere aos
veículos a serem adquiridos quanto aos serem utilizados para
pagamento parcial (observando a instrução da SAPEV), tendo
finalizado com a seguinte informação (0761202):

 

"Veio o procedimento para à
Aquisição de 03 (três)
veículos automotores tipo sedã para
funcionar como veículos de serviço, com
dação de 03 (três) veículos usado
como parte de pagamento para este
Tribunal, conforme especificações
descritas no Termo de
Referência 0749406.
 
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, bem como na
recente instrução de aquisição 
evento 0007133-91.2020.6.02.8000,
entendemos não apenas válida como
acertiva e assim a reproduzimos.
 
Para os veículos em dação em pagamento
a unidade demandante apresentou
estimativa de receita com a alienação dos
veículos usados, bem como a previsão
orçamentária da despesa (v. Despacho
SAPEV 0756668), onde para os usados
ficou o valor global de :
 

 
Fizemos diversas cotações
evento 0761193 direto das
montadoras, com base nas especificações
e similaridades de modelos indicados
como referência, e chegamos ao
relatório/planilha orientada pela Ordem
de Serviço 02/2010 evento 0761198.
 
Assim, encontramos uma estimativa média
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unitária de R$64.768,33 e de valor global
de R$194.305,00 (cento e noventa e
quatro mil trezentos e cinco reais), 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."

 
  
No evento 0782305, tem-se a minuta do edital,

elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0766922), especialmente no que se refere à
divulgação dos preços orçados pela administração,
ancorada no entendimento do TCU, não tendo sido conferida
exclusividade às microempresas e  empresas de pequeno porte
em razão do valor estimado da contratação.

O titular da SAD aprovou o termo de referência,
conforme evento 0781255.

Não consta dos autos a reserva de crédito.
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 (0782305, o
presente certame trata de licitação na modalidade PREGÃO,
na forma  ELETRÔNICA, do tipo    MENOR PREÇO,
objetivando a aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo
sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de
serviço, com dação de 03 (três) veículos usados como parte do
pagamento, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta Corte.

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 DAÇÃO EM PAGAMENTO

 
Neste ponto, impende analisar a eventual

procedência da previsão editalícia que determina que serão
dados como parte do pagamento dos 3 (três)  veículos novos a
serem adquiridos, 3 (três) veículos usados da frota deste
Regional.

Assim, convém lembrar que  o Decreto nº
9.373/2018, que dispõe sobre a alienação, a cessão, a
transferência, a destinação e a disposição final
ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, preconiza, em seu artigo 7º que:

 
Art. 7º Os bens móveis inservíveis cujo
reaproveitamento seja considerado
inconveniente ou inoportuno serão
alienados em conformidade com a
legislação aplicável às licitações e aos
contratos no âmbito da administração
pública federal direta, autárquica e
fundacional, indispensável a avaliação
prévia.
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Parágrafo único. Verificada a
impossibilidade ou a inconveniência da
alienação do bem classificado como
irrecuperável, a autoridade competente
determinará sua destinação ou disposição
final ambientalmente adequada, nos
termos da Lei nº 12.305, de 2010.

 
Fixadas tais balizas iniciais, anote-se que tal

operação - pagar parte de veículos novos com veículos usados
-, é por demais frequente e corriqueira na prática  das pessoas
físicas e jurídicas (estas no âmbito privado), o que torna
plausível, ao ver deste subscritor, a invocação do que
dispõe o inciso  III, do art. 15 da Lei nº 8.666/93, que
preconiza  que sempre que possível, as compras deverão
submeter-se às condições de aquisição e pagamento
semelhantes às do setor privado.

Note-se que no presente caso, tem-se, em paralelo,
uma alienação de bem móvel público, o que, a teor do art. 7º,
do Decreto nº 9.373/2018, acima transcrito, deverá
ocorrer em conformidade com a legislação aplicável às
licitações e aos contratos.

Dito isso, de rigor citar que a doutrina não é
uníssona em torno da viabilidade jurídica de tal operação,
conforme se verifica no texto abaixo transcrito, obtido no site
da Editora Zênite, contratada pela Justiça Eleitoral, para
prestação de serviços de consultoria em licitações e
contratos: 

 

DOUTRINA - 1013/176/OUT/2008
 
ENTREGA DE BENS USADOS COMO
PARTE DE PAGAMENTO
por BENEDICTO DE TOLOSA FILHO
Advogado . Consultor . Professor . Autor
de diversas obras jurídicas, entre
elas Pregão - Uma nova modalidade de
licitação , Editora Forense .
A Lei nº 8.666/93 regulamenta o inc. XXI
do art. 37 da Constituição Federal, que
por seu turno se situa no Capítulo VII,
que trata da Administração Pública. O
referido Capítulo, no caput do art. 37, fixa
como princípios a serem cumpridos os de
legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
Por outro lado, a Lei de Licitações, bem
ou mal, procurou estabelecer uma lógica
para as contratações públicas. Assim é
que, com relação às modalidades de
licitação, atualmente acrescida da
modalidade pregão, cuja aplicabilidade se
dá em razão do objeto da licitação, o
legislador utilizou, como parâmetro
principal, o valor estimado da contratação
para definir as modalidades, salvo
algumas exceções (registro de preços,
concessão e permissão de uso e de
serviços públicos, por exemplo, que
devem ser processadas por meio da
modalidade de concorrência).
Paralelamente, utilizou os mesmos
princípios lógicos para definir os tipos de
licitação (menor preço, técnica e preço ou
melhor técnica), agora em razão da
natureza de maior ou menor
complexidade técnica do objeto a ser
contratado.
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contratado.
Reservou, para a alienação de bens
públicos, a modalidade concorrência ou
leilão, utilizando o tipo de licitação de
maior lance ou oferta.
No seio desse arcabouço seria viável, do
ponto de vista dos princípios da
legalidade, da impessoalidade e da
eficiência , instaurar procedimento
licitatório cujo objeto constitua
a aquisição, por exemplo, de veículo novo
ou usado, com previsão editalícia de que
parte do pagamento se fará com a entrega
de veículo usado?
Sob o ângulo do princípio da legalidade
que tem como corolário que em direito
público somente é legal o que a lei
expressamente autoriza, vamos esbarrar
exatamente nessa máxima, pois a Lei de
Licitações não traz essa previsão. Ao
contrário, pois o § 8º do art. 22 da Lei in
comento veda categoricamente a criação
de outras modalidades ou a combinação
entre as instituídas no referido artigo .
A aquisição de veículos (ou de qualquer
outro bem ) somente pode ser efetuada,
salvo os casos de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação  utilizando-se
as modalidades convite, tomada de
preços, concorrência ou pregão,
enquanto a alienação de bens deve ficar
restrita às modalidades leilão ou
concorrência.
No caso em exame, indiscutivelmente,
haveria uma combinação entre as
modalidades, circunstância vedada pelo §
8º do art. 22.
Essa fórmula de aquisição também não
encontra respaldo no princípio da
impessoalidade, na medida em que
eventuais interessados em participar do
procedimento licitatório que não tivessem
interesse em receber outro veículo como
parte de pagamento ou os que teriam
apenas interesse em disputar o bem a ser
alienado, ficariam alijados do certame,
restringindo a participação, pois o
instrumento convocatório estaria
estabelecendo tratamento diferenciado de
natureza comercial, além de admitir e
prever condições que comprometem o
caráter competitivo da licitação, o que
resta vedado pelos incs. I e II do § 1º do
art. 3º da Lei de Licitações .
A licitação, caso houvesse viabilidade
da aquisição com cláusula de que parte
do pagamento se faria com entrega de
bem usado, utilizaria o tipo de licitação de
menor preço, onde o vencedor seria o
licitante que oferecesse a menor
diferença a ser paga pela Administração,
poderia , quando
muit , encontrar respaldo no princípio da
eficiência, pela simplificação dos
procedimentos e redução dos custos do
procedimento licitatório, mas sacrificaria,
sem dúvida, os princípios de legalidade e
de impessoalidade .
Em obra em co-autoria com a Dra. Renata
Fernandes de Tolosa Payá nos
posicionamos no sentido de que :
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A licitação tem como objetivo selecionar a
proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, no entanto , a
consecução desse objetivo – proposta
mais vantajosa – não pode
se sobrepor aos princípios fundamentais
que servem de pilar de sustentação do
regime democrático e ao Estado de
Direito.  [1]
Não nos parece aconselhável, para dar
respaldo de legalidade a essa fórmula,
invocar o disposto no inc. III do art. 15 da
Lei nº 8.666/93, que reza que sempre que
possível as compras deverão submeter-se
às condições de aquisição e pagamento
semelhantes às do setor privado.
A condicionante constante do dispositivo
citado – sempre que possível – não
encontra no caso concreto eco , na
medida em que estaria afrontando o § 8º
do art. 22 da Lei invocada e os princípios
de legalidade e de moralidade, como
vimos.
Portanto, partindo do conceito de
interpretação do texto quanto ao método,
analisamos sob os aspectos gramatical,
lógico, histórico e sistemático e não
vislumbramos a possibilidade de esposar
a tese de que essa forma de licitação (pois
não podemos falar em modalidade ou em
tipo de licitação) é consentânea com o
ordenamento jurídico vigente.
Quanto ao eventual respaldo
jurisprudencial representado pelo v.
Acórdão nº 277/2003, Plenário – do
Excelso Tribunal de Contas da União,
versa sobre exame de caso concreto sobre
dois aspectos :
a)  realização de dação em pagamento
de veículos pertencentes à frota do TRT
18ª Região, em desacordo com os ditames
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
quando o correto seria proceder-se
alienação por intermédio de leilão desses
automóveis ; e
b) as razões que motivaram a compra de
sete automóveis , que possuem
equipamentos como vidros elétricos e ar
condicionados (05 Volkswagen Santana e
02 Fiat Palio Weekend), em
desconformidade com as vedações
impostas pelo art. 16 da Lei nº 1.081/50,
que proíbe a aquisição de carro de luxo ,
e pelo inciso III, art. 17 da Lei nº
8.447/92, que desautoriza a compra
de veículos de representação .
Sob o ponto de vista dos nossos
comentários, somente interessa o
primeiro quesito, que trata
da aquisição de veículos novos, com
pagamento parcial por meio da dação em
pagamento de veículos usados.
A unidade administrativa responsável pela
licitação entende como legal a licitação
única destinada à aquisição e à venda de
bens públicos, por não encontrar vedação
expressa na Lei regente da matéria (Lei nº
8.666/93), considerando, ainda que os
bens a serem alienados foram
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previamente avaliados, na forma do
Decreto nº 99.658/90, que regula o
reaproveitamento, a movimentação , a
alienação e outras formas de
desfazimento de material no âmbito
federal . Aduz, ainda, o órgão licitador,
que o art. 14 do Decreto invocado prevê
expressamente que “a permuta com
particulares poderá ser realizada sem
limitação de valor, desde que as
avaliações dos lotes sejam coincidentes e
haja interesse público ”.

Inicialmente há que se destacar que,
em direito público, a regra de
interpretação da norma jurídica infere
que ao administrador público somente
é lícito fazer o que a lei
expressamente lhe autoriza e nos seus
exatos limites. Portanto , a ausência
de permissão para que a operação de
compra e de alienação de bens
públicos possa ser por meio de uma
única licitação deve ser expressa, o
que não ocorre na legislação vigente.
É inviável invocar como suporte da
licitação casada o Decreto nº
99.658/90, considerando que ele é
anterior à atual Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, não tendo
sido recepcionados por ela os
dispositivos citados por incompatíveis
com a regra do art. 17 da referida Lei.
Por outro lado, a licitação na
modalidade pregão se destina
exclusivamente à aquisição de bens e
serviços de natureza comum , face ao
disposto no art. 1º da Lei nº
10.520/02. Embora não houvesse
necessidade em face do texto legal
invocado, o Anexo I do Decreto nº
3.555/00 é enfático ao vedar o uso
dessa modalidade para a alienação de
bens públicos, como reconhecido pela
Secex/GO, na fase de instrução do
processo em cujo bojo se encontra o
v. Acórdão. A Secex/GO, em instrução
de fls. 662-664, analisou as razões
acima transcritas na forma
seguinte, verbis:
5. Ao analisar os argumentos
apresentados, notadamente no que se
refere à ausência de vedação explícita
na Lei 8.666/93, impende ressaltar a
utilização imprópria da modalidade de
‘pregão’ para a aquisição e a
alienação dos veículos, conforme
pretendido pela entidade.
6.  Embora a Medida Provisória nº
2.108-10, de 26/1/2001, seja silente
quanto a utilização de Pregão para a
alienação de bens públicos , o Decreto
nº 3.555/2000, alterado pelo Decreto
nº 3.693/2000, que aprovou o
Regulamento do pregão, veda em seu
Anexo 1, artigo 5º, a aplicação de tal
modalidade no caso em questão , ou
seja, na alienação em geral. Portanto,
o órgão técnico do TCU também não
entendeu como legal a contratação
casada. No entanto, com fundamento
em justificativa não plausível do ponto
de vista legal e lógico, pois apenas
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invoca como suporte licitação
semelhante levada a efeito pelo STF,
procura dar suporte à aquisição, ao
afirmar que: 3.1 (...) seguindo ‘a
sistemática adotada pelo Supremo
Tribunal Federal em concorrência
com a mesma finalidade levada a
efeito no ano passado, o carro de
propriedade deste Tribunal poderá ser
utilizado como parcela do pagamento
do novo veículo a ser adquirido em
procedimento licitatório apropriado,
proporcionando uma economia para
esta Corte de Contas'. E, ao final
autorizou a aquisição de novo veículo
(...).Não pode prosperar  também , a
alegação de que a Lei de Licitações e
Contratos Administrativos não define
a modalidade a ser aplicada na
alienação de bens móveis , pois
apenas prevê que deve a alienação ser
precedida de licitação. Ora, embora o
inc. II do art. 17 da Lei nº 8.666/93
preveja que as alienações devem ser
precedidas de licitação, sem, no
entanto, não indicar a modalidade, o §
6º do artigo enfocado indica a
utilização da modalidade de leilão,
desde que o valor estimado da
alienação não seja superior ao
previsto no art. 23, inc. II, alínea “a”,
da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos (relativo ao valor
máximo para a modalidade de
convite). A interpretação lógica nos
conduz a concluir que acima desse
valor, a modalidade correta de
licitação para alienação de bens
móveis é a concorrência, e não a
tomada de preços, até por ser
incompatível em razão da exigência de
cadastramento prévio ou de
atendimento das condições para
cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das
propostas , afastando-se também a
modalidade convite pela restrição ao
universo de participantes. Portanto, a
alienação de bens públicos móveis
deve ser precedida, quando não
estiverem presentes os pressupostos
para o afastamento de licitação , de
certame a ser processado nas
modalidades leilão ou concorrência,
não encontrando respaldo legal a
licitação única destinada
à aquisição de bens com dação em
pagamento parcial de bens
públicos.1TOLOSA FILHO, Benedicto
de; PAYÁ, Renata Fernandes de
Tolosa. Entendendo, implantando e
mantendo o Sistema de Registro de
Preços . Rio de Janeiro : Temas &
Idéias . 

 
Em sentido contrário, pela viabilidade jurídica do

procedimento, tem-se texto extraído do mesmo  site da Editora
Zênite, contratada pela Justiça Eleitoral, para prestação de
serviços de consultoria em licitações e contratos: 

 
PERGUNTAS E RESPOSTAS -
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514/76/JUN/2000
PERGUNTA 5

A Administração pode dar
como parte de pagamento um
veículo usado de sua
propriedade quando pretender
adquirir um veículo novo.

 
RESPOSTA
Inicialmente, destaque-se que a Lei de
Licitações não traz nenhuma vedação
quanto à possibilidade de a
Administração, em um único
procedimento licitatório, adquirir um bem
novo, oferecendo outro (usado) como
parte de pagamento da despesa, pelo
contrário, com fundamento no inciso III
do art. 15 da Lei de Licitações tal
dispositivo permite à Administração a
submissão às condições de aquisição e
pagamento semelhantes às do setor
privado. Por esse motivo, é possível
oferecer um bem (veículo) usado como
forma de pagamento em procedimento
licitatório que vise à aquisição de um
novo, notadamente por serem os bens da
mesma espécie.(Nota 1) 
O legislador pátrio também não viu óbice
na realização desse tipo de transação,
quando editou o Decreto nº
99.658/95(Nota 2), que regulamenta, no
âmbito da Administração Pública
Federal, o reaproveitamento, a
movimentação, a alienação e outras
formas de desfazimento de material, e
assim estabelece:

"Art. 14. A permuta com
particulares poderá ser
realizada sem limitação de
valor, desde que as
avaliações dos lotes sejam
coincidentes e haja
interesse público.
Parágrafo único. No
interesse público,
devidamente justificado
pela autoridade
competente, o material
disponível a ser permutado
poderá entrar como parte
do pagamento de outro a
ser adquirido, condição
que deverá constar do
edital de licitação ou do
convite".(Nota 3)

Logo, é necessário que o Consulente
certifique-se das disposições da legislação
da respectiva esfera de Governo, bem
como das normas internas da
Administração, que deverão ser, de regra,
observadas.
Saliente-se que o fornecimento desse
produto como forma de pagamento não
pode restringir a competitividade, na
medida em que este será objeto de
interesse de todos os possíveis licitantes
do mercado.
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Agindo dessa maneira, a Administração
não estará ferindo os princípios
norteadores da licitação (art. 3° da Lei n°
8.666/93), uma vez que todos que
atenderem às condições pre-fixadas em
seu instrumento convocatório poderão
participar do certame.
Note-se que, via de regra, recomenda-se
que a alienação de bens móveis servíveis
(usados) ocorra pela realização do devido
procedimento licitatório, na modalidade
leilão. Não obstante exista tal
recomendação, temos que a
Administração Pública, analisando a
oportunidade e conveniência existentes,
poderá optar pela realização de tal
procedimento, oferecendo um bem usado
como parte do pagamento (alienação) de
um bem novo (aquisição).
Diante do exposto, temos que, salvo
disposição em contrário contida em
legislação da esfera de governo à qual
pertence o ente administrativo, bem como
em sua norma interna, a Administração
poderá adquirir um veículo novo da
mesma espécie, dando como parte de
pagamento ao vencedor do certame um
veículo usado, desde que tal condição
esteja expressamente prevista no ato
convocatório e na respectiva minuta de
contrato e que a Administração apense ao
processo administrativo estudos e
pareceres que ensejaram tal decisão, e
que o bem móvel a ser ofertado como
pagamento tenha sido avaliado, para que
os interessados, em igualdade de
condições, possam apresentar propostas
sérias e firmes.
(Nota 1)
Esta Consultoria já se manifestou no
sentido de entender possível que, em
licitação para compra de determinados
bens, a Administração entregue como
parte do pagamento ao vencedor bens de
sua propriedade considerados
disponíveis, em matéria veiculada no
Informativo de Licitações e Contratos nº
15, de maio/95, p. 372.
(Nota 2)
Publicado no Informativo de Licitações e
Contratos nº 17, de julho/95, p. 485.
(Nota 3)
Registre-se que o referido decreto foi
citado apenas exemplificativamente, uma
vez que só é aplicável à Administração
Pública Federal.
 

De relevo citar que no já citado site da Zênite,
obtém-se Decisão do Tribunal de Contas da União,
aprovando  procedimento similar ao ora em análise:

 
4173 – Contratação pública –
Planejamento – Veículos – Aquisição –
Pagamento parcial com
os veículos usados – TCU
 
O TCU decidiu não haver irregularidade
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na aquisição de veículos novos pela
Administração em que o edital fixa que
parte do pagamento ocorrerá por meio da
entrega de veículos usados. (TCU,
Acórdão nº 277/2003, Plenário, Rel. Min.
Marcos Vinicios Vilaça, DOU de
07.04.2003, veiculado na Revista Zênite
de Licitações e Contratos – ILC, Curitiba:
Zênite, n. 112, p. 547, jun. 2003, seção
Tribunais de Contas.) Ainda sobre o tema,
pode-se dizer que “salvo disposição em
contrário contida em legislação da esfera
de governo à qual pertence o ente
administrativo, bem como em sua norma
interna, a Administração poderá adquirir
um veículo novo da mesma espécie,
dando como parte de pagamento ao
vencedor do certame um veículo usado,
desde que tal condição esteja
expressamente prevista no ato
convocatório e na respectiva minuta de
contrato e que a Administração apense ao
processo administrativo estudos e
pareceres que ensejaram tal decisão, e
que o bem móvel a ser ofertado como
pagamento tenha sido avaliado, para que
os interessados, em igualdade de
condições, possam apresentar propostas
sérias e firmes”. (Revista Zênite de
Licitações e Contratos – ILC, Curitiba:
Zênite, n. 76, p. 514, jun. 2000, seção
Perguntas e Respostas.)

 

  Sopesando todas essas nuanças, há substancioso
estudo efetuado pela Auditoria Interna da Secretaria de
Orientação e Avaliação do Ministério Público da União
(PARECER CORAG/SEORI/AUDIN-MPU Nº 140/2013), que,
com base inclusive em Decisões do TCU, conclui:

 
"...Aliás, é válido frisar que a Egrégia
Corte de Contas, no Acórdão TCU nº
2.507/2006 – 2ª Câmara, cujo excerto
colaciona-se abaixo, também entendeu
admissível a aquisição de veículos novos,
oferecendo como parte do pagamento
veículos usados pela Administração,
observadas as cautelas devidas, senão
vejamos:
RELATÓRIO
7. O Ilustre Representante do Ministério
Público junto a este Tribunal,
Subprocurador-Geral Paulo Soares
Bugarin, divergindo parcialmente da
unidade técnica quanto à análise de
algumas questões, mas concordando
quanto ao mérito, assim se manifestou
(fls. 322 e 323, vol. 1):
(…)
12. Quanto à entrega de veículos usados
em pagamento pela aquisição de veículos
novos (item f do ofício de audiência, fls.
279 e 281), resta evidenciada infringência
de norma regulamentar, qual seja a
Resolução do Conselho Nacional do
Senac 801/2001, que indica o leilão como
modalidade de licitação para venda de
bens. Não obstante, há que se ponderar
que esse tipo de operação é comumente
praticada pelos particulares por razões de
comodidade, celeridade e, em alguns
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comodidade, celeridade e, em alguns
casos, economicidade.
VOTO DO RELATOR
8. Com relação à possibilidade de a
administração entregar veículos usados
como parte de pagamento na aquisição de
veículos novos, acolho novamente os
argumentos expendidos pelo
representante do MP-TCU em seu parecer
(transcrito para o relatório deste
Acórdão).
ACÓRDÃO
9.4.8. observe, quanto à possibilidade de
a administração entregar veículos usados
como parte de pagamento na aquisição de
veículos novos, para que sejam
adotados  os cuidados necessários
relativos à avaliação prévia dos bens, a
análise de outras formas de alienação
eventualmente mais vantajosas e a
perfeita caracterização do negócio no
edital. (grifos não constam do original)
 
24. Pelo exposto, somos de parecer
pela possibilidade de a Administração
oferecer veículo usado inservível
como parte do pagamento na
aquisição de automóvel novo,
observada a necessidade de prévia
avaliação, bem como a perfeita
caracterização da forma de
pagamento no edital de licitação.

 

Com todas essas ponderações, esta Assessoria
Jurídica entende viável juridicamente a adoção de tal
procedimento, sem se descuidar de aferir a avaliação dos
veículos usados da frota deste Órgão, constante nos autos,
que poderá ser efetuada pela ACAGE, na forma do
regulamento.  

 
Por fim, considerando os estudos acima citados, e

observando a redação constante em outros editais de licitação
no âmbito da União, convém que se adote  a forma utilizada,
v.g., pelo Superior Tribunal Militar, no edital do  PE nº
02/2015:

 
1. OBJETO
1.1. Aquisição de 17 veículos de
representação, modelo sedan, zero
quilômetro, ano-modelo 2015/2015, para o
transporte de Ministros do Superior
Tribunal Militar, de acordo com o Termo
de Referência – ANEXO I. 1.1.1.
O STM dará como parte do
pagamento dos veículos a serem
adquiridos 15 veículos Ford/Fusion, ano
2009/2009, três veículos Honda/Civic, ano
2005/2005 e cinco veículos VW/Santana,
ano 2002/2003 e 2005/2005, no valor total
de R$ 506.499,88.
1.1.2. Os veículos que serão entregues
como parte do pagamento estarão à
disposição dos intereressados para
vistoria no Setor de Transportes do STM,
situado no SGON, Quadra 5, Lote 8,
Brasília-DF.
(Grifos não constam do original)
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4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

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

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

 

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

 

Dessa forma, sendo os bens em foco  catalogados
como  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. 9º do Decreto n.º
10.024/2019, foram devidamente observados.

 Frise-se que o presente procedimento contém
todos os elementos necessários, segundo as prescrições do
art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, 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).

 Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de  participação na
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licitação para microempresas e empresas de pequeno porte
quanto aos critérios de desempate.  

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
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 (0781255),   consideram-se
atendidas tais condições.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
 Em face do que determina a Portaria Presidência

nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia. 

 
LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos

e documentos prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93
(esta, aplicada subsidiariamente) e no Decreto nº
10.024/2019, necessários à instrução da fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato
eletrônico.

 

ItemQuestionário
Sim
Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
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1
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? SIM 0782201

TERMO DE REFERÊNCIA

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

 

0780991

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens e/ou
serviços que serão contratados? SIM 0780991

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

 

SIM
0780991

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? SIM 0780991

10 O Termo de Referência contém justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica? N/A  

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

N/A  

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

13
As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente justificadas em
face da natureza e da complexidade do objeto? Foram fixadas em
percentuais razoáveis e justificados?

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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 SIM  
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de aumento dos custos da futura contratação?

22O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? SIM 0780991

23Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente?

 
SIM 0781255

PESQUISA DE PREÇOS

24Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0773124

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

SIM  

26Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM 0761198

27A 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  

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

SIM 0766922

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de
saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às propostas superiores
em até 5% do menor preço cotado?

N/A  

31

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

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

N/A  

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

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?

N/A  

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 0782305

37As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital
estão de acordo com a legislação? SIM 0782305

38As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas
na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM 0782305
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39A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a
ser contratado? SIM  

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

41A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? SIM 0782305

42A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM 0782305

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?

N/A  

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?

Pendente 

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

IDEM  

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

IDEM  

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

 

IDEM
 

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

IDEM  

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

IDEM  

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

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

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 dispõem sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
 SIM  

54

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

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

SIM  

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

SIM  

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

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

curso

Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da
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57
fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 13, III, 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. 20 do Decreto nº
10.024/2019

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 14, V, 16, I, 17,
18 e 8º, V 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

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

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  

63Os autos do processo contêm declaração do ordenador da despesa
(artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000), conforme o caso? N/A   

 

 

6. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 
Sem embargo, há alguns aperfeiçoamentos que

parecem necessários:
a) Conforme constatado na tabela de
verificação acima, restam atender aos
itens  44 a 49 e 61 (inclusão de minuta de
contrato e reserva de crédito,
respectivamente); 
a.1) Observe-se que a minuta do contrato
deverá trazer as balizas para o pagamento
(incluindo os veículos usados), bem como
o procedimento para transferência desses
veículos para a contratada;
b) Aferir a avaliação dos veículos usados
da frota deste Regional, conforme item 3,
in fine,  do presente parecer, pelo  que se
suscita a participação da ACAGE, na
forma da regulamentação de regência;
c) Modificar a redação da minuta, para
incluir a forma utilizada pelo Superior
Tribunal Militar,  conforme item 3, in
fine.

 
 Em face das pendências apontadas, remetem-se os

autos  à SAD e ACAGE.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 13/10/2020, às 16:36, 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
0784370 e o código CRC 601F69F2.

0007583-34.2020.6.02.8000 0784370v23
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
Em face do Parecer 1908 (doc. 0784370), remeto os

presentes autos à SGO/COFIN, para juntada do pré-empenho;
e à SLC, para elaborar a minuta do instrumento contratual, na
forma definida no item 6 do referido Parecer.

Peço total prioridade de tramitação do feito, sob
pena de inviabilizar a aquisição.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/10/2020, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784818 e o código CRC 2CC9E8E1.

0007583-34.2020.6.02.8000 0784818v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0784818).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/10/2020, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784900 e o código CRC 3833FC05.

0007583-34.2020.6.02.8000 0784900v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 13/10/20  17:29                                      USUARIO : QUINTELA       
 DATA EMISSAO    : 13Out20                            NUMERO  : 2020PE000360   
 DATA LIMITE     : 19Dez20                                                     
 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 03  (TRêS) VEíCULOS
AUTOMOTORES
 TIPO SEDAN. PROCESSO 0007583-34.2020.6.02.8000                                
                                                                               
                                                                               
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401081  1 167674  0100000000 449052 070277 INV VEICUL               194.305,00
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Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 13/10/2020, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784903 e o código CRC 14CC4B55.

0007583-34.2020.6.02.8000 0784903v2
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 13/10/2020, 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
0784904 e o código CRC CC265923.
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1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0007583-34.2020.6.02.8000
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  03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar
como  veículos  de  serviço,  com  dação  de  03  (três)  veículos  usados  como  parte  do
pagamento,  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 a  aquisição de  03 (três) veículos
automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de serviço, com
dação  de  03  (três)  veículos  usados  como  parte  do  pagamento,  para  este  Tribunal,
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.

1.3. O  TRE/AL  dará  como  parte  do  pagamento  dos  veículos  a  serem
adquiridos 03 (três) veículos VW/GOL 1.6, ano 2011/2012, no valor total de R$ 35.777,88
(trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).
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1.4. Os veículos que serão entregues como parte do pagamento estarão à
disposição dos interessados, para vistoria, no estacionamento da Sede do TRE/AL, situado
na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL.

1.4.1 A vistoria acima citada deverá ser agendada através do endereço de
correio eletrônico sapev@tre-al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias
úteis da data da licitação. 

2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA

2.1. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento da nota de empenho.

2.2. Os veículos automotores devem 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 micro-
empreendedor 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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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.
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; 

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;
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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.

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. 

Minuta de edital (0785483)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 209



5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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
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) Valor dos veículos novos ofertados;

b) Marca/modelo;

c) Fabricante; 

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

6.1.1. Deve ser mencionado, ainda, na proposta da licitante:

a) O valor ofertado pelos veículos usados;

b) O Termo de Renúncia, a que se refere o subitem 6.10 do Anexo I.

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

Minuta de edital (0785483)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 210



6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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
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.
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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 formulado considerando os valores dos veículos novos,
subtraindo-se os valores dos veículos usados que serão recebidos como dação em
pagamento.

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 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.

Minuta de edital (0785483)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 212



8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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. 

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
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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. 

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$ 194.305,00
(cento e noventa e quatro mil e trezentos e cinco reais), que, de modo algum,
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores. 

8.3.1.1.  O valor global de avaliação dos veículos que serão dados como
parte  do  pagamento  é  R$  35.777,88  (trinta  e  cinco  mil,  setecentos  e
setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

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
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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. 

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. Também deverá ser encaminhada, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, Declaração de que a Licitante se compromete com a
Sustentabilidade  Ambiental,  nos  termos  das  exigências  impostas  pela  IN  01/2010,  no
modelo do Anexo III.

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

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

8.11. 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.

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

9 – DA HABILITAÇÃO.
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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.

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

Minuta de edital (0785483)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 216



1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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.

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;
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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
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
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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.

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.
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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.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição dos veículos novos ofertados, inclusive marca e modelo;

d) conter o preço total dos veículos novos ofertados.

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.
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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.

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;
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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.

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.
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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
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. Os  veículos  deverão  ser  entregues  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 

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

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

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

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

17.4. 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;
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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.

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 dos veículos, da
seguinte forma:

18.1.1. Uma parte mediante dação em pagamento correspondente aos veículos
descritos abaixo, no valor total de R$ 35.777,88 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta
e sete reais e oitenta e oito centavos), e consequente transferência de sua propriedade:

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473
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3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

RENAVAN: 326516573

18.1.2. 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.

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

18.3. 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.

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

18.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.7. 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.

18.8. 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.
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18.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado
I = (TX/100)/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 os veículos novos, cotados 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  os  veículos  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

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.
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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.

23.5. 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 os produtos 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
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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 – DA VISTORIA

25.1. Os  veículos  poderão ser  vistoriados  pelos  interessados  mediante
agendamento a  ser  solicitado por  meio  do endereço  de  correio  eletrônico  sapev@tre-
al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data da licitação.

25.2. As  licitantes  que  optarem  por  não  vistoriar  os  veículos  deverão
apresentar  junto  à  proposta  termo  no  qual  renunciam  a  qualquer  espécie  de
questionamento relacionado à avaliação do veículo (Anexo .

25.3. Em  qualquer  caso,  a  avaliação  dos  preços  venais  dos  veículos
ofertados em dação serão definitivos.

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

26.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

26.3. 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 valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

26.5. 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. 

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.
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26.8. 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.

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

26.10. 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.

26.11.  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.

26.12. 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.

26.13. O Edital e seus anexos poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO  III  -  Declaração  de  que  o  licitante  se compromete  com  a
Sustentabilidade Ambiental;
ANEXO IV – Minuta de Contrato.

26.15. 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

Minuta de edital (0785483)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 232



2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

          ANEXO I

          TERMO DE REFERÊNCIA

1 – Objeto 1.1. Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro,
para funcionar como veículos de serviço,  com dação de 03 (três) veículos
usados  como  parte  de  pagamento  para  este  Tribunal,  conforme
especificações descritas neste Termo de Referência.

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 – Justificativa

2.1. As aquisições visam a atender à necessidade constante de deslocamen-
tos, veículos com maior segurança e conforto aos passageiros. Ressaltamos
ainda que o TRE-AL, possui veículos que, com longo tempo de uso e desgaste
natural dos mesmos, acabam gerando gastos elevados com combustível e
manutenção em relação ao período inicial de uso.

2.2. A proposta de agrupamento dos 03 (três) itens potenciais dá-se pela pos-
sibilidade de atingimento de valores melhores por economia de escala e pela
ausência de ameaça de restrição à competitividade, considerando-se que as
concessionárias de veículos são todas facilmente capazes de realizar o forne-
cimento de 03 (três) unidades.

2.3. A caracterização do ano/modelo do veículo 2020/2020 ocorre pela possi-
bilidade de conseguir-se descontos maiores em razão da substituição de mo-
delos pelos fabricantes e não impede que sejam ofertados modelos mais re-
centes, 2020/2021.

2.4. A efetiva necessidade do serviço está caracterizada, no caso, pela obso-
lescência dos modelos antigos e pela manutenção do número de veículos da
frota atual, já que serão descartadas 03 (três) unidades e adquiridas outras
03 (três). 
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3 – Quantidade e
Especificações

3.1 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR BRANCA,
ANO/MOD MÍNIMO 2020/2020. 

CARACTERÍSTICAS:
 
1 – COR BRANCA; 
2 – POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV;  
3 – FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A GASOLINA E ETANOL, NO MÍNIMO; 
4 – CÂMBIO MANUAL; 
5 - PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO ÚTIL DE 400 LITROS.
 
DEVERA SER EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS ORIGINAIS
DE FÁBRICA:

8 – AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA;
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 – 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 FISCALI-
ZADORES. 

24 – CONTER OS VEÍCULOS TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA LEGAL-
MENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS PELA LEI
Nº 9503/1997; 

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

26 -  COMPROVAR PRESENÇA DE CONCESSIONÁRIA DA MARCA/FABRICANTE
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DO VEÍCULO NO ESTADO DE ALAGOAS, ONDE SE POSSAM REALIZAR AS MA-
NUTENÇÕES 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 do recebimento da Nota de Empe-
nho.

6 - Pagamento

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

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

 RENAVAN: 326516573

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: 
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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 penali-
dades 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 emis-
são de notas fiscais;
6.5- O preço pactuado no contrato decorrente do Processo Licitatório será
fixo e irreajustável;
6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 
6.7- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e
contribuições  de  que  trata  a  Instrução  Normativa  SRF  nº  480,  de
15/12/2004,modificada pela de nº 539, de 25/04/2005, e pela 706/2007;
6.8- Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo 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.
6.9- Os veículos poderão ser vistoriados pelos interessados mediante agen-
damento a ser solicitado por meio do endereço de correio eletrônico sapev@-
tre-al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data da lici-
tação; 
6.10- As licitantes que optarem por não vistoriar os veículos deverão apre-
sentar  junto à  proposta  termo no qual  renunciam a  qualquer  espécie  de
questionamento relacionado à avaliação do veículo; 
6.11- Em qualquer caso, a avaliação dos preços venais dos veículos ofertados
em dação serão definitivos.

7 – Garantia e 
Assistência

Técnica do veículo

7.1- Os veículos devem ter garantia de fábrica (assistência técnica) mínima
de 03 (três) anos, incluindo-se acessórios, contada a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;
7.2- A Contratada deverá fornecer  Termo de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na 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 Alagoas
para o exercício de 2020.

9 – Do local e do rece-
bimento do Veículo

9.1- Os objetos do presente Termo de Referência deverão ser entregues 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    13:00 h.
as 19:00h. deste regional, à Comissão de Recebimento;
9.2- O recebimento dos bens, 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 Co-
missão de Recebi-

mento

11.1- Verificar os produtos objetivando garantir sua qualidade e conformidade
com este Termo de Referência e Edital de Licitação;
11.2– Manter organizado e atualizado um sistema  de  controle sobre o 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 os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as es-
pecificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retifica-
ções, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabeleci-
das;
12.2 – Entregar os veículos objeto do Edital de Licitação na sede deste Tribunal
no prazo estipulado e pelo preço constante em sua proposta, devidamente em-
placados;
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12.3 – Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o perío-
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, quando solicitado.

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
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de setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de se-
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, 07 de outubro de 2020.

             Henrique Cirqueira Freire
              Assistente III - SAPEV

Fernando Antônio Pimentel de Barros
                   Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV
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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
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Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

_________________________(EMPRESA), CNPJ nº ___________,  através de seu repre-
sentante ___________________________ (nome) , portador do CPF nº _____________ e
do RG nº ______________________, declara que se compromete com a Sustentabili-
dade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010 do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

____________(lugar), _____ de ____________ de 2020.

___________________________________________

Representante da licitante
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020

Contrato nº XX/2020
Processo nº 0007583-34.2020.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO DE FORNECIMENTO  DE
VEÍCULOS,  CELEBRADO  ENTRE  A
UNIÃO,  ATRAVÉS  DO  TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, E A
EMPRESA _________.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de
Andrade,  nº 377 -  Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
seu  Presidente,  Desembargador  Pedro  Augusto  Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento de veículos,
com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº º 10.024/2019 e no Edital do
Pregão Eletrônico n° XX/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais
10.520/02 e 8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais
diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO –  Aplicam-se, ainda,  a  Lei  nº  11.788/2008,  a Resolução  nº
15.681/2016 alterada pela Resolução nº 15.925/2018 do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e,   no que couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente,
notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078/90, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Além da
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, sobre
Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto o  fornecimento  de  veículos que
integrarão a frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo conforme Edital do
Pregão nº XX/2020 e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS
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O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX).

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento do valor será efetuado após a entrega dos veículos, da
seguinte forma:

1) Uma parte mediante dação em pagamento correspondente aos veículos descritos
abaixo,  no valor total de R$ 35.777,88 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete
reais e oitenta e oito centavos), e consequente transferência de sua propriedade:

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

RENAVAN: 326516573

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
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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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  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.

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

PARÁGRAFO QUARTO - O preço contratado será fixo e irreajustável.

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO SEXTO -  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.

PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO OITAVO - 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%.

CLÁUSULA QUINTA: DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

O  TRE/AL, quando  da  realização  do  pagamento,  transfere  à  empresa
XXXXXX a posse e a propriedade dos veículos indicados na Cláusula Quarta.

PARÁGRAFO ÚNICO – A referida empresa deverá efetuar a transferência dos veículos
junto ao DETRAN-AL, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, relativos ao PTRES  n°  167674,  Natureza  da  Despesa  n°  339045  (Material
Permanente), compromissadas pela Nota de Emprenho nº XX, de XX de XXXX de 2020,
no valor de R$ XX (XXXX).

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Fornecer os veículos novos, cotados 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 os veículos 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 Contratante, durante
a execução do contrato, bem como indicar o responsável para acionamento referente
aos Termos de Garantia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO   - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO   - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados
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ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.  

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução
para o fornecimento dos objetos do Edital do PE nº XX/2020;

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 manifesta-
da na execução contratual, para que sejam adotadas as medi-
das pertinentes.

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência terá início a partir da data da assinatura deste
instrumento e fim no dia 31 de dezembro de 2020, com eficácia legal após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

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

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

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

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante contratada, durante a execução da contratação, fica-
rá sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravi-
dade dos casos a seguir:

a)  multa de mora de 0,5% (cinco centésimos por cento) ao dia, aplicável até o 5º
(quinto) dia de atraso, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na regulari-
zação de vício não justificado ou de justificativa não aceita pela Administração, calcu-
lado sobre o valor total do contrato;

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em vir-
tude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias na en-
trega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa não
aceita pela Administração;

PARÁGRAFO QUARTO - 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.

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste contrato poderão ser impostas cumu-
lativamente com as demais.

PARÁGRAFO  SEXTO  -  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.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO NONO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

PARÁGRAFO DEZ -  O 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. 

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

PARÁGRAFO DOZE -  Se o  contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça
no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO DEZESSETE  -  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.
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PARÁGRAFO DEZOITO - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada,
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE  - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA

        Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° XX/2020  e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº XXXX.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

        Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato lavrado em duas  cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e
testemunhas abaixo:

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL  
                       Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

                                                       Presidente do TRE/AL
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Pela Empresa        
                                                 Representante da empresa
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DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2020.
À AJ-DG, com a minuta de edital complementada,

em conformidade com o Parecer 1908 (0784370). 
Saliento, ainda, que como anexo à minuta do

edital foi incluída a minuta do contrato, com a cláusula que
trata da transferência da propriedade (Cláusula Quinta), que
foi extraída do Contrato TRE/AL nº 37/2019 (PA 0001076-
96.2016.6.02.8000).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 14/10/2020, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0785485 e o código CRC B6E8D31D.

0007583-34.2020.6.02.8000 0785485v1
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0007583-34.2020.6.02.8000
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  03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar
como  veículos  de  serviço,  com  dação  de  03  (três)  veículos  usados  como  parte  do
pagamento,  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 a  aquisição de  03 (três) veículos
automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de serviço, com
dação  de  03  (três)  veículos  usados  como  parte  do  pagamento,  para  este  Tribunal,
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.

1.3. O  TRE/AL  dará  como  parte  do  pagamento  dos  veículos  a  serem
adquiridos 03 (três) veículos VW/GOL 1.6, ano 2011/2012, no valor total de R$ 35.777,88
(trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).
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1.4. Os veículos que serão entregues como parte do pagamento estarão à
disposição dos interessados, para vistoria, no estacionamento da Sede do TRE/AL, situado
na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL.

1.4.1 A vistoria acima citada deverá ser agendada através do endereço de
correio eletrônico sapev@tre-al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias
úteis da data da licitação. 

2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA

2.1. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento da nota de empenho.

2.2. Os veículos automotores devem 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 micro-
empreendedor 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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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.
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; 

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;
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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.

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. 
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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
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) Valor dos veículos novos ofertados;

b) Marca/modelo;

c) Fabricante; 

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

6.1.1. Deve ser mencionado, ainda, na proposta da licitante:

a) O valor ofertado pelos veículos usados;

b) O Termo de Renúncia, a que se refere o subitem 6.10 do Anexo I.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.
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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
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.
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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 formulado considerando os valores dos veículos novos,
subtraindo-se os valores dos veículos usados que serão recebidos como dação em
pagamento.

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 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.
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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. 

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
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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. 

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$ 194.305,00
(cento e noventa e quatro mil e trezentos e cinco reais), que, de modo algum,
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores. 

8.3.1.1.  O valor global de avaliação dos veículos que serão dados como
parte  do  pagamento  é  R$  35.777,88  (trinta  e  cinco  mil,  setecentos  e
setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

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
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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. 

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. Também deverá ser encaminhada, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, Declaração de que a Licitante se compromete com a
Sustentabilidade  Ambiental,  nos  termos  das  exigências  impostas  pela  IN  01/2010,  no
modelo do Anexo III.

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

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

8.11. 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.

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

9 – DA HABILITAÇÃO.
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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.

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
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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.

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;
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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
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
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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.

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.
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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.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição dos veículos novos ofertados, inclusive marca e modelo;

d) conter o preço total dos veículos novos ofertados.

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.
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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.

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;
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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.

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.
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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
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. Os  veículos  deverão  ser  entregues  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 

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

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

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

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

17.4. 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;
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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.

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.

Minuta de edital (retificada) (0785779)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 273



2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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 dos veículos, da
seguinte forma:

18.1.1. Uma parte mediante dação em pagamento correspondente aos veículos
descritos abaixo, no valor total de R$ 35.777,88 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta
e sete reais e oitenta e oito centavos), e consequente transferência de sua propriedade:

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473
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3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

RENAVAN: 326516573

18.1.2. 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.

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

18.3. 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.

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

18.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.7. 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.

18.8. 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.
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18.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado
I = (TX/100)/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 os veículos novos, cotados 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  os  veículos  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

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.
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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.

23.5. 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 os produtos 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
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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 – DA VISTORIA

25.1. Os  veículos  poderão ser  vistoriados  pelos  interessados  mediante
agendamento a  ser  solicitado por  meio  do endereço  de  correio  eletrônico  sapev@tre-
al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data da licitação.

25.2. As  licitantes  que  optarem  por  não  vistoriar  os  veículos  deverão
apresentar  junto  à  proposta  termo  no  qual  renunciam  a  qualquer  espécie  de
questionamento relacionado à avaliação do veículo (Anexo .

25.3. Em  qualquer  caso,  a  avaliação  dos  preços  venais  dos  veículos
ofertados em dação serão definitivos.

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

26.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

26.3. 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 valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

26.5. 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. 

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.
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26.8. 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.

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

26.10. 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.

26.11.  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.

26.12. 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.

26.13. O Edital e seus anexos poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO  III  -  Declaração  de  que  o  licitante  se compromete  com  a
Sustentabilidade Ambiental;
ANEXO IV – Minuta de Contrato.

26.15. 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 1.1. Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro,
para funcionar como veículos de serviço,  com dação de 03 (três) veículos
usados  como  parte  de  pagamento  para  este  Tribunal,  conforme
especificações descritas neste Termo de Referência.

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 – Justificativa

2.1. As aquisições visam a atender à necessidade constante de deslocamen-
tos, veículos com maior segurança e conforto aos passageiros. Ressaltamos
ainda que o TRE-AL, possui veículos que, com longo tempo de uso e desgaste
natural dos mesmos, acabam gerando gastos elevados com combustível e
manutenção em relação ao período inicial de uso.

2.2. A proposta de agrupamento dos 03 (três) itens potenciais dá-se pela pos-
sibilidade de atingimento de valores melhores por economia de escala e pela
ausência de ameaça de restrição à competitividade, considerando-se que as
concessionárias de veículos são todas facilmente capazes de realizar o forne-
cimento de 03 (três) unidades.

2.3. A caracterização do ano/modelo do veículo 2020/2020 ocorre pela possi-
bilidade de conseguir-se descontos maiores em razão da substituição de mo-
delos pelos fabricantes e não impede que sejam ofertados modelos mais re-
centes, 2020/2021.

2.4. A efetiva necessidade do serviço está caracterizada, no caso, pela obso-
lescência dos modelos antigos e pela manutenção do número de veículos da
frota atual, já que serão descartadas 03 (três) unidades e adquiridas outras
03 (três). 
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3 – Quantidade e
Especificações

3.1 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR BRANCA,
ANO/MOD MÍNIMO 2020/2020. 

CARACTERÍSTICAS:
 
1 – COR BRANCA; 
2 – POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV;  
3 – FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A GASOLINA E ETANOL, NO MÍNIMO; 
4 – CÂMBIO MANUAL; 
5 - PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO ÚTIL DE 400 LITROS.
 
DEVERA SER EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS ORIGINAIS
DE FÁBRICA:

8 – AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA;
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 – 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 FISCALI-
ZADORES. 

24 – CONTER OS VEÍCULOS TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA LEGAL-
MENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS PELA LEI
Nº 9503/1997; 

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

26 -  COMPROVAR PRESENÇA DE CONCESSIONÁRIA DA MARCA/FABRICANTE
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DO VEÍCULO NO ESTADO DE ALAGOAS, ONDE SE POSSAM REALIZAR AS MA-
NUTENÇÕES 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 do recebimento da Nota de Empe-
nho.

6 - Pagamento

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

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

 RENAVAN: 326516573

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: 
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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 penali-
dades 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 emis-
são de notas fiscais;
6.5- O preço pactuado no contrato decorrente do Processo Licitatório será
fixo e irreajustável;
6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 
6.7- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e
contribuições  de  que  trata  a  Instrução  Normativa  SRF  nº  480,  de
15/12/2004,modificada pela de nº 539, de 25/04/2005, e pela 706/2007;
6.8- Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo 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.
6.9- Os veículos poderão ser vistoriados pelos interessados mediante agenda-
mento a ser solicitado por meio do endereço de correio eletrônico sapev@tre-
al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data da licita-
ção; 
6.10- As licitantes que optarem por não vistoriar os veículos deverão apre-
sentar junto à proposta termo no qual renunciam a qualquer espécie de ques-
tionamento relacionado à avaliação do veículo; 
6.11- Em qualquer caso, a avaliação dos preços venais dos veículos ofertados
em dação serão definitivos.

7 – Garantia e 
Assistência

Técnica do veículo

7.1- Os veículos devem ter garantia de fábrica (assistência técnica) mínima
de 03 (três) anos, incluindo-se acessórios, contada a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;
7.2- A Contratada deverá fornecer  Termo de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na 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 rece-
bimento do Veículo

9.1- Os objetos do presente Termo de Referência deverão ser entregues 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    13:00 h.
as 19:00h. deste regional, à Comissão de Recebimento;
9.2- O recebimento dos bens, 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 Co-
missão de Recebi-

mento

11.1- Verificar os produtos objetivando garantir sua qualidade e conformidade
com este Termo de Referência e Edital de Licitação;
11.2– Manter organizado e atualizado um sistema  de  controle sobre o 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 os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as es-
pecificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retifica-
ções, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabeleci-
das;
12.2 – Entregar os veículos objeto do Edital de Licitação na sede deste Tribunal
no prazo estipulado e pelo preço constante em sua proposta, devidamente em-
placados;
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12.3 – Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o perío-
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, quando solicitado.

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
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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 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, 07 de outubro de 2020.

             Henrique Cirqueira Freire
              Assistente III - SAPEV

Fernando Antônio Pimentel de Barros
                   Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV
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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
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Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

_________________________(EMPRESA), CNPJ nº ___________,  através de seu repre-
sentante ___________________________ (nome) , portador do CPF nº _____________ e
do RG nº ______________________, declara que se compromete com a Sustentabili-
dade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010 do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

____________(lugar), _____ de ____________ de 2020.

___________________________________________

Representante da licitante
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020

Contrato nº XX/2020
Processo nº 0007583-34.2020.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO DE FORNECIMENTO  DE
VEÍCULOS,  CELEBRADO  ENTRE  A
UNIÃO,  ATRAVÉS  DO  TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, E A
EMPRESA _________.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de
Andrade,  nº 377 -  Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
seu  Presidente,  Desembargador  Pedro  Augusto  Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento de veículos,
com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº º 10.024/2019 e no Edital do
Pregão Eletrônico n° XX/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais
10.520/02 e 8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais
diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética)
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos
contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto o  fornecimento  de  veículos que
integrarão a frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo conforme Edital do
Pregão nº XX/2020 e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS
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O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX).

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento do valor será efetuado após a entrega dos veículos, da
seguinte forma:

1) Uma parte mediante dação em pagamento correspondente aos veículos descritos
abaixo,  no valor total de R$ 35.777,88 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete
reais e oitenta e oito centavos), e consequente transferência de sua propriedade:

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

RENAVAN: 326516573

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
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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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  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.

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

PARÁGRAFO QUARTO - O preço contratado será fixo e irreajustável.

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO SEXTO -  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.

PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO OITAVO - 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%.
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CLÁUSULA QUINTA: DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

O  TRE/AL, quando  da  realização  do  pagamento,  transfere  à  empresa
XXXXXX a posse e a propriedade dos veículos indicados na Cláusula Quarta.

PARÁGRAFO ÚNICO – A referida empresa deverá efetuar a transferência dos veículos
junto ao DETRAN-AL, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, relativos ao PTRES  n°  167674,  Natureza  da  Despesa  n°  339045  (Material
Permanente), compromissadas pela Nota de Emprenho nº XX, de XX de XXXX de 2020,
no valor de R$ XX (XXXX).

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Fornecer os veículos novos, cotados 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 os veículos 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
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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 Contratante, durante
a execução do contrato, bem como indicar o responsável para acionamento referente
aos Termos de Garantia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO   - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO   - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da
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Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.  

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução
para o fornecimento dos objetos do Edital do PE nº XX/2020;

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 manifesta-
da na execução contratual, para que sejam adotadas as medi-
das pertinentes.

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência terá início a partir da data da assinatura deste
instrumento e fim no dia 31 de dezembro de 2020, com eficácia legal após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

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

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

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

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante contratada, durante a execução da contratação, fica-
rá sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravi-
dade dos casos a seguir:

a)  multa de mora de 0,5% (cinco centésimos por cento) ao dia, aplicável até o 5º
(quinto) dia de atraso, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na regulari-
zação de vício não justificado ou de justificativa não aceita pela Administração, calcu-
lado sobre o valor total do contrato;

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em vir-
tude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias na en-
trega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa não
aceita pela Administração;

PARÁGRAFO QUARTO - 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.

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste contrato poderão ser impostas cumu-
lativamente com as demais.

PARÁGRAFO  SEXTO  -  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.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO NONO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

PARÁGRAFO DEZ -  O 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. 

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

PARÁGRAFO DOZE -  Se o  contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça
no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO DEZESSETE  -  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.
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PARÁGRAFO DEZOITO - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada,
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE  - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA

        Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° XX/2020  e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº XXXX.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

        Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato lavrado em duas  cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e
testemunhas abaixo:

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL  
                       Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

                                                       Presidente do TRE/AL

Minuta de edital (retificada) (0785779)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 299



4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Pela Empresa        
                                                 Representante da empresa
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0007583-34.2020.6.02.8000
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  03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar
como  veículos  de  serviço,  com  dação  de  03  (três)  veículos  usados  como  parte  do
pagamento,  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 a  aquisição de  03 (três) veículos
automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de serviço, com
dação  de  03  (três)  veículos  usados  como  parte  do  pagamento,  para  este  Tribunal,
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.

1.3. O  TRE/AL  dará  como  parte  do  pagamento  dos  veículos  a  serem
adquiridos 03 (três) veículos VW/GOL 1.6, ano 2011/2012, no valor total de R$ 35.777,88
(trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).
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1.4. Os veículos que serão entregues como parte do pagamento estarão à
disposição dos interessados, para vistoria, no estacionamento da Sede do TRE/AL, situado
na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL.

1.4.1 A vistoria acima citada deverá ser agendada através do endereço de
correio eletrônico sapev@tre-al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias
úteis da data da licitação. 

2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA

2.1. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento da nota de empenho.

2.2. Os veículos automotores devem 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 micro-
empreendedor 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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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.
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; 

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;
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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.

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. 
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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
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) Valor dos veículos novos ofertados;

b) Marca/modelo;

c) Fabricante; 

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

6.1.1. Deve ser mencionado, ainda, na proposta da licitante:

a) O valor ofertado pelos veículos usados;

b) O Termo de Renúncia, a que se refere o subitem 6.10 do Anexo I.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.
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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
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.
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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 formulado considerando os valores dos veículos novos,
subtraindo-se os valores dos veículos usados que serão recebidos como dação em
pagamento.

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 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.
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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. 

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
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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. 

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$ 194.305,00
(cento e noventa e quatro mil e trezentos e cinco reais), que, de modo algum,
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores. 

8.3.1.1.  O valor global de avaliação dos veículos que serão dados como
parte  do  pagamento  é  R$  35.777,88  (trinta  e  cinco  mil,  setecentos  e
setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

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
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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. 

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. Também deverá ser encaminhada, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, Declaração de que a Licitante se compromete com a
Sustentabilidade  Ambiental,  nos  termos  das  exigências  impostas  pela  IN  01/2010,  no
modelo do Anexo III.

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

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

8.11. 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.

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

9 – DA HABILITAÇÃO.
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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.

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
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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.

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;
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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
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
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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.

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.
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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.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição dos veículos novos ofertados, inclusive marca e modelo;

d) conter o preço total dos veículos novos ofertados.

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.
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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.

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;
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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.

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.
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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
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. Os  veículos  deverão  ser  entregues  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 

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

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

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

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

17.4. 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;
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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.

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 dos veículos, da
seguinte forma:

18.1.1. Uma parte mediante dação em pagamento correspondente aos veículos
descritos abaixo, no valor total de R$ 35.777,88 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta
e sete reais e oitenta e oito centavos), e consequente transferência de sua propriedade:

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473
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3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

RENAVAN: 326516573

18.1.2. 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.

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

18.3. 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.

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

18.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.7. 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.

18.8. 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.
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18.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado
I = (TX/100)/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 os veículos novos, cotados 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  os  veículos  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

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.
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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.

23.5. 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 os produtos 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
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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 – DA VISTORIA

25.1. Os  veículos  poderão ser  vistoriados  pelos  interessados  mediante
agendamento a  ser  solicitado por  meio  do endereço  de  correio  eletrônico  sapev@tre-
al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data da licitação.

25.2. As  licitantes  que  optarem  por  não  vistoriar  os  veículos  deverão
apresentar  junto  à  proposta  termo  no  qual  renunciam  a  qualquer  espécie  de
questionamento relacionado à avaliação do veículo (Anexo .

25.3. Em  qualquer  caso,  a  avaliação  dos  preços  venais  dos  veículos
ofertados em dação serão definitivos.

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

26.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

26.3. 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 valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

26.5. 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. 

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.
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26.8. 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.

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

26.10. 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.

26.11.  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.

26.12. 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.

26.13. O Edital e seus anexos poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO  III  -  Declaração  de  que  o  licitante  se compromete  com  a
Sustentabilidade Ambiental;
ANEXO IV – Minuta de Contrato.

26.15. 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 1.1. Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro,
para funcionar como veículos de serviço,  com dação de 03 (três) veículos
usados  como  parte  de  pagamento  para  este  Tribunal,  conforme
especificações descritas neste Termo de Referência.

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 – Justificativa

2.1. As aquisições visam a atender à necessidade constante de deslocamen-
tos, veículos com maior segurança e conforto aos passageiros. Ressaltamos
ainda que o TRE-AL, possui veículos que, com longo tempo de uso e desgaste
natural dos mesmos, acabam gerando gastos elevados com combustível e
manutenção em relação ao período inicial de uso.

2.2. A proposta de agrupamento dos 03 (três) itens potenciais dá-se pela pos-
sibilidade de atingimento de valores melhores por economia de escala e pela
ausência de ameaça de restrição à competitividade, considerando-se que as
concessionárias de veículos são todas facilmente capazes de realizar o forne-
cimento de 03 (três) unidades.

2.3. A caracterização do ano/modelo do veículo 2020/2020 ocorre pela possi-
bilidade de conseguir-se descontos maiores em razão da substituição de mo-
delos pelos fabricantes e não impede que sejam ofertados modelos mais re-
centes, 2020/2021.

2.4. A efetiva necessidade do serviço está caracterizada, no caso, pela obso-
lescência dos modelos antigos e pela manutenção do número de veículos da
frota atual, já que serão descartadas 03 (três) unidades e adquiridas outras
03 (três). 
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3 – Quantidade e
Especificações

3.1 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR BRANCA,
ANO/MOD MÍNIMO 2020/2020. 

CARACTERÍSTICAS:
 
1 – COR BRANCA; 
2 – POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV;  
3 – FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A GASOLINA E ETANOL, NO MÍNIMO; 
4 – CÂMBIO MANUAL; 
5 - PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO ÚTIL DE 400 LITROS.
 
DEVERA SER EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS ORIGINAIS
DE FÁBRICA:

8 – AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA;
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 – 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 FISCALI-
ZADORES. 

24 – CONTER OS VEÍCULOS TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA LEGAL-
MENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS PELA LEI
Nº 9503/1997; 

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

26 -  COMPROVAR PRESENÇA DE CONCESSIONÁRIA DA MARCA/FABRICANTE
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DO VEÍCULO NO ESTADO DE ALAGOAS, ONDE SE POSSAM REALIZAR AS MA-
NUTENÇÕES 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 do recebimento da Nota de Empe-
nho.

6 - Pagamento

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

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

 RENAVAN: 326516573

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: 
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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 penali-
dades 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 emis-
são de notas fiscais;
6.5- O preço pactuado no contrato decorrente do Processo Licitatório será
fixo e irreajustável;
6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 
6.7- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e
contribuições  de  que  trata  a  Instrução  Normativa  SRF  nº  480,  de
15/12/2004,modificada pela de nº 539, de 25/04/2005, e pela 706/2007;
6.8- Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo 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.
6.9- Os veículos poderão ser vistoriados pelos interessados mediante agenda-
mento a ser solicitado por meio do endereço de correio eletrônico sapev@tre-
al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data da licita-
ção; 
6.10- As licitantes que optarem por não vistoriar os veículos deverão apre-
sentar junto à proposta termo no qual renunciam a qualquer espécie de ques-
tionamento relacionado à avaliação do veículo; 
6.11- Em qualquer caso, a avaliação dos preços venais dos veículos ofertados
em dação serão definitivos.

7 – Garantia e 
Assistência

Técnica do veículo

7.1- Os veículos devem ter garantia de fábrica (assistência técnica) mínima
de 03 (três) anos, incluindo-se acessórios, contada a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;
7.2- A Contratada deverá fornecer  Termo de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na 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 rece-
bimento do Veículo

9.1- Os objetos do presente Termo de Referência deverão ser entregues 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    13:00 h.
as 19:00h. deste regional, à Comissão de Recebimento;
9.2- O recebimento dos bens, 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 Co-
missão de Recebi-

mento

11.1- Verificar os produtos objetivando garantir sua qualidade e conformidade
com este Termo de Referência e Edital de Licitação;
11.2– Manter organizado e atualizado um sistema  de  controle sobre o 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 os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as es-
pecificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retifica-
ções, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabeleci-
das;
12.2 – Entregar os veículos objeto do Edital de Licitação na sede deste Tribunal
no prazo estipulado e pelo preço constante em sua proposta, devidamente em-
placados;
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12.3 – Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o perío-
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, quando solicitado.

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
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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 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, 07 de outubro de 2020.

             Henrique Cirqueira Freire
              Assistente III - SAPEV

Fernando Antônio Pimentel de Barros
                   Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV

Minuta retificada II (0785995)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 334



3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

     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
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Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

_________________________(EMPRESA), CNPJ nº ___________,  através de seu repre-
sentante ___________________________ (nome) , portador do CPF nº _____________ e
do RG nº ______________________, declara que se compromete com a Sustentabili-
dade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010 do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

____________(lugar), _____ de ____________ de 2020.

___________________________________________

Representante da licitante
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020

Contrato nº XX/2020
Processo nº 0007583-34.2020.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO DE FORNECIMENTO  DE
VEÍCULOS,  CELEBRADO  ENTRE  A
UNIÃO,  ATRAVÉS  DO  TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, E A
EMPRESA _________.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de
Andrade,  nº 377 -  Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
seu  Presidente,  Desembargador  Pedro  Augusto  Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento de veículos,
com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº º 10.024/2019 e no Edital do
Pregão Eletrônico n° XX/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais
10.520/02 e 8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais
diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito
público  e,  supletivamente,  notadamente  nos  casos  omissos,  as  disposições  da  Lei
Federal  n°  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  os  princípios  da  teoria  geral  dos
contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto o  fornecimento  de  veículos que
integrarão a frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo conforme Edital do
Pregão nº XX/2020 e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX).
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PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento do valor será efetuado após a entrega dos veículos, da
seguinte forma:

1) Uma parte mediante dação em pagamento correspondente aos veículos descritos
abaixo,  no valor total de R$ 35.777,88 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete
reais e oitenta e oito centavos), e consequente transferência de sua propriedade:

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

RENAVAN: 326516573

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
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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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  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.

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

PARÁGRAFO QUARTO - O preço contratado será fixo e irreajustável.

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO SEXTO -  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.

PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO OITAVO - 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%.
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CLÁUSULA QUINTA: DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

O  TRE/AL, quando  da  realização  do  pagamento,  transfere  à  empresa
XXXXXX a posse e a propriedade dos veículos indicados na Cláusula Quarta.

PARÁGRAFO ÚNICO – A referida empresa deverá efetuar a transferência dos veículos
junto ao DETRAN-AL, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, relativos ao PTRES  n°  167674,  Natureza  da  Despesa  n°  339045  (Material
Permanente), compromissadas pela Nota de Emprenho nº XX, de XX de XXXX de 2020,
no valor de R$ XX (XXXX).

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Fornecer os veículos novos, cotados 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 os veículos 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
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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 Contratante, durante
a execução do contrato, bem como indicar o responsável para acionamento referente
aos Termos de Garantia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO   - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO   - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da
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Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.  

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução
para o fornecimento dos objetos do Edital do PE nº XX/2020;

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 manifesta-
da na execução contratual, para que sejam adotadas as medi-
das pertinentes.

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência terá início a partir da data da assinatura deste
instrumento e fim no dia 31 de dezembro de 2020, com eficácia legal após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

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

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

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

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante contratada, durante a execução da contratação, fica-
rá sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravi-
dade dos casos a seguir:

a)  multa de mora de 0,5% (cinco centésimos por cento) ao dia, aplicável até o 5º
(quinto) dia de atraso, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na regulari-
zação de vício não justificado ou de justificativa não aceita pela Administração, calcu-
lado sobre o valor total do contrato;

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em vir-
tude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias na en-
trega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa não
aceita pela Administração;

PARÁGRAFO QUARTO - 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.

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste contrato poderão ser impostas cumu-
lativamente com as demais.

PARÁGRAFO  SEXTO  -  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.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO NONO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

PARÁGRAFO DEZ -  O 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. 

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

PARÁGRAFO DOZE -  Se o  contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça
no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO DEZESSETE  -  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.
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PARÁGRAFO DEZOITO - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada,
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE  - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA

        Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° XX/2020  e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº XXXX.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

        Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato lavrado em duas  cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e
testemunhas abaixo:

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL  
                       Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

                                                       Presidente do TRE/AL
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Pela Empresa        
                                                 Representante da empresa
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PROCESSO : 0007583-34.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

 

Parecer nº 1937 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

 
De volta a esta AJ-DG os presentes autos

eletrônicos, que visam à aquisição de 03 (três) veículos
automotores tipo sedã para funcionar como veículos de
serviço, com dação de 03 (três) veículos usados como parte do
pagamento, tudo de acordo com a  versão mais recente do
Termo de Referência (0780991), que seguiu aprovada pelo
Senhor Secretário de Administração (0781255).

Iniciada a análise da minuta do edital por esta AJ-
DG, por meio do Despacho AJ-DG (0768145), foram suscitadas
algumas questões, resolvidas no decorrer da instrução.

Em seguida, por meio do Parecer nº 1.908
(0784370), esta AJ-DG formulou as seguintes recomendações:

 

"Sem embargo, há alguns
aperfeiçoamentos que parecem
necessários:
a) Conforme constatado na tabela de
verificação acima, restam atender aos
itens  44 a 49 e 61 (inclusão de minuta de
contrato e reserva de crédito,
respectivamente); 
a.1) Observe-se que a minuta do contrato
deverá trazer as balizas para o pagamento
(incluindo os veículos usados), bem como
o procedimento para transferência desses
veículos para a contratada;
b) Aferir a avaliação dos veículos usados
da frota deste Regional, conforme item
3, in fine,  do presente parecer, pelo  que
se suscita a participação da ACAGE, na
forma da regulamentação de regência;
c) Modificar a redação da minuta, para
incluir a forma utilizada pelo Superior
Tribunal Militar,  conforme item 3, in
fine."

 

  Tendo retornado os autos, com a inclusão da
minuta de contrato como anexo ao edital (0785995), tem-se
que  a minuta contratual em foco atende às prescrições
contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo os elementos
necessários para o caso presente, quais sejam: o objeto e seus
elementos característicos, o regime de execução, o preço e as
condições de pagamento, o crédito pelo qual correrá a
despesa, com a indicação da classificação funcional
programática, os direitos e as responsabilidades das partes, as
penalidades cabíveis e os valores das multas, os casos de
rescisão, o reconhecimento dos direitos da Administração, em
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei
8.666/93, a legislação aplicável à execução do contrato e aos
casos omissos e a obrigação do contratado de manter, durante
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toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na legislação.

Foi ainda juntada aos autos a reserva de crédito
(0784903), no valor total da aquisição, sem considerar os
valores relativos aos 3 (três) veículos usados da frota deste
Regional que serão dados como parte do pagamento.  

Pendente ainda a manifestação da ACAGE,
conforme sugerido na alínea "c" acima. 

Dessa forma,  remetem-se os autos  à ACAGE. 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/10/2020, às 14:05, 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
0786056 e o código CRC 1D2327F1.

0007583-34.2020.6.02.8000 0786056v4
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PROCESSO : 0007583-34.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA JURÍDICA DA DIRETORIA-GERAL
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AVALIAÇÃO. OPINAMENTO.

 

Parecer nº 1944 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

 Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se os autos de consulta, provocada pela

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, a fim de que essa
Unidade de assessoramento técnico se pronuncie quanto à
regularidade na aferição da avaliação de 3(três) veículos
usados Volkswagen Gol 1.6, ano 2011/2012, pertencentes à
frota deste Tribunal, vistos que estes serão dados como parte
do pagamento de 3(três) veículos novos a serem adquiridos,
mediante a realização de pregão eletrônico para este fim.

 
Para tanto, cumpre reproduzir, preliminarmente,

trecho colhido do Parecer n.º 1908/2020 (0784370) da
antedita demandante, onde esta faz preciso estudo acerca da
admissibilidade do procedimento ora em comento, ao assim
ponderar:

 
3. DA DAÇÃO EM PAGAMENTO
Neste ponto, impende analisar a eventual
procedência da previsão editalícia que
determina que 3 (três) veículos usados da frota
deste Regional.
Assim, convém lembrar que  o Decreto nº
9.373/2018, que dispõe sobre a alienação, a
cessão, a transferência, a destinação e a
disposição final ambientalmente adequadas de
bens móveis no âmbito da administração
pública federal direta, autárquica e
fundacional, preconiza, em seu artigo 7º que:
 
Art. 7º Os bens móveis inservíveis cujo
reaproveitamento seja considerado
inconveniente ou inoportuno serão alienados
em conformidade com a legislação aplicável às
licitações e aos contratos no âmbito da
administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, indispensável a
avaliação prévia.
Parágrafo único. Verificada a impossibilidade
ou a inconveniência da alienação do bem
classificado como irrecuperável, a autoridade
competente determinará sua destinação ou
disposição final ambientalmente adequada, nos
termos da Lei nº 12.305, de 2010.
 
Fixadas tais balizas iniciais, anote-se que tal
operação - pagar parte de veículos novos com
veículos usados -, é por demais frequente e
corriqueira na prática  das pessoas físicas e
jurídicas (estas no âmbito privado), o que
torna plausível, ao ver deste subscritor, a
invocação do que dispõe o inciso  III, do art.
15 da Lei nº 8.666/93, que preconiza  que
sempre que possível, as compras deverão
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submeter-se às condições de aquisição e
pagamento semelhantes às do setor privado.
Note-se que no presente caso, tem-se, em
paralelo, uma alienação de bem móvel público,
o que, a teor do art. 7º, do Decreto nº
9.373/2018, acima transcrito, deverá
ocorrer em conformidade com a legislação
aplicável às licitações e aos contratos.
Dito isso, de rigor citar que a doutrina não é
uníssona em torno da viabilidade jurídica
de tal operação, conforme se verifica no texto
abaixo transcrito, obtido no site da Editora
Zênite, contratada pela Justiça Eleitoral, para
prestação de serviços de consultoria em
licitações e contratos: 
 
DOUTRINA - 1013/176/OUT/2008
ENTREGA DE BENS USADOS COMO
PARTE DE PAGAMENTO
por BENEDICTO DE TOLOSA FILHO
Advogado . Consultor . Professor . Autor de
diversas obras jurídicas, entre elas Pregão -
Uma nova modalidade de licitação , Editora
Forense .
A Lei nº 8.666/93 regulamenta o inc. XXI do
art. 37 da Constituição Federal, que por seu
turno se situa no Capítulo VII, que trata da
Administração Pública. O referido Capítulo,
no caput do art. 37, fixa como princípios a
serem cumpridos os de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
Por outro lado, a Lei de Licitações, bem ou
mal, procurou estabelecer uma lógica para as
contratações públicas. Assim é que, com
relação às modalidades de licitação,
atualmente acrescida da modalidade pregão,
cuja aplicabilidade se dá em razão do objeto da
licitação, o legislador utilizou, como parâmetro
principal, o valor estimado da contratação
para definir as modalidades, salvo algumas
exceções (registro de preços, concessão e
permissão de uso e de serviços públicos, por
exemplo, que devem ser processadas por meio
da modalidade de concorrência).
Paralelamente, utilizou os mesmos princípios
lógicos para definir os tipos de licitação
(menor preço, técnica e preço ou melhor
técnica), agora em razão da natureza de maior
ou menor complexidade técnica do objeto a ser
contratado.
Reservou, para a alienação de bens públicos, a
modalidade concorrência ou leilão, utilizando o
tipo de licitação de maior lance ou oferta.
No seio desse arcabouço seria viável, do ponto
de vista dos princípios da legalidade, da
impessoalidade e da eficiência
, instaurar procedimento licitatório cujo objeto
constitua a aquisição, por exemplo, de veículo
novo ou usado, com previsão editalícia de que
parte do pagamento se fará com a entrega de
veículo usado?
Sob o ângulo do princípio da legalidade que
tem como corolário que em direito público
somente é legal o que a lei expressamente
autoriza, vamos esbarrar exatamente nessa
máxima, pois a Lei de Licitações não traz essa
previsão. Ao contrário, pois o § 8º do art. 22 da
Lei in comento veda categoricamente a
criação de outras modalidades ou a
combinação entre as instituídas no referido
artigo .
A aquisição de veículos (ou de qualquer outro
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bem ) somente pode ser efetuada, salvo os
casos de dispensa ou de inexigibilidade de
licitação  utilizando-se as modalidades convite,
tomada de preços, concorrência ou pregão,
enquanto a alienação de bens deve ficar
restrita às modalidades leilão ou concorrência.
No caso em exame, indiscutivelmente, haveria
uma combinação entre as modalidades,
circunstância vedada pelo § 8º do art. 22.
Essa fórmula de aquisição também não
encontra respaldo no princípio da
impessoalidade, na medida em que eventuais
interessados em participar do procedimento
licitatório que não tivessem interesse
em receber outro veículo como parte de
pagamento ou os que teriam apenas interesse
em disputar o bem a ser alienado, ficariam
alijados do certame, restringindo a
participação, pois o instrumento convocatório
estaria estabelecendo tratamento diferenciado
de natureza comercial, além de admitir e
prever condições que comprometem o caráter
competitivo da licitação, o que resta vedado
pelos incs. I e II do § 1º do art. 3º da Lei de
Licitações .
A licitação, caso houvesse viabilidade
da aquisição com cláusula de que parte do
pagamento se faria com entrega de bem
usado, utilizaria o tipo de licitação de menor
preço, onde o vencedor seria o licitante que
oferecesse a menor diferença a ser paga pela
Administração, poderia , quando
muit , encontrar respaldo no princípio da
eficiência, pela simplificação dos
procedimentos e redução dos custos do
procedimento licitatório, mas sacrificaria, sem
dúvida, os princípios de legalidade e de
impessoalidade .
Em obra em co-autoria com a Dra. Renata
Fernandes de Tolosa Payá nos posicionamos no
sentido de que :
A licitação tem como objetivo selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração
Pública, no entanto , a consecução desse
objetivo – proposta mais vantajosa – não pode
se sobrepor aos princípios fundamentais que
servem de pilar de sustentação do regime
democrático e ao Estado de Direito.  [1]
Não nos parece aconselhável, para dar
respaldo de legalidade a essa fórmula, invocar
o disposto no inc. III do art. 15 da Lei nº
8.666/93, que reza que sempre que possível as
compras deverão submeter-se às condições
de aquisição e pagamento semelhantes às do
setor privado.
A condicionante constante do dispositivo
citado – sempre que possível – não encontra no
caso concreto eco , na medida em que estaria
afrontando o § 8º do art. 22 da Lei invocada e
os princípios de legalidade e de
moralidade, como vimos.
Portanto, partindo do conceito de
interpretação do texto quanto ao método,
analisamos sob os aspectos gramatical, lógico,
histórico e sistemático e não vislumbramos a
possibilidade de esposar a tese de que essa
forma de licitação (pois não podemos falar em
modalidade ou em tipo de licitação) é
consentânea com o ordenamento jurídico
vigente.
Quanto ao eventual respaldo jurisprudencial
representado pelo v. Acórdão nº 277/2003,
Plenário – do Excelso Tribunal de Contas da
União, versa sobre exame de caso concreto
sobre dois aspectos :
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a)  realização de dação em pagamento
de veículos pertencentes à frota do TRT 18ª
Região, em desacordo com os ditames da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações, quando o
correto seria proceder-se alienação por
intermédio de leilão desses automóveis ; e
b) as razões que motivaram a compra de sete
automóveis , que possuem equipamentos como
vidros elétricos e ar condicionados (05
Volkswagen Santana e 02 Fiat Palio Weekend),
em desconformidade com as vedações
impostas pelo art. 16 da Lei nº 1.081/50, que
proíbe a aquisição de carro de luxo , e pelo
inciso III, art. 17 da Lei nº 8.447/92, que
desautoriza a compra de veículos de
representação .
Sob o ponto de vista dos nossos comentários,
somente interessa o primeiro quesito, que
trata da aquisição de veículos novos, com
pagamento parcial por meio da dação em
pagamento de veículos usados.
A unidade administrativa responsável pela
licitação entende como legal a licitação única
destinada à aquisição e à venda de bens
públicos, por não encontrar vedação expressa
na Lei regente da matéria (Lei nº 8.666/93),
considerando, ainda que os bens a serem
alienados foram previamente avaliados, na
forma do Decreto nº 99.658/90, que regula o
reaproveitamento, a movimentação , a
alienação e outras formas de desfazimento de
material no âmbito federal . Aduz, ainda, o
órgão licitador, que o art. 14 do Decreto
invocado prevê expressamente que “a permuta
com particulares poderá ser realizada sem
limitação de valor, desde que as avaliações dos
lotes sejam coincidentes e haja interesse
público ”.
* Inicialmente há que se destacar que, em
direito público, a regra de interpretação da
norma jurídica infere que ao administrador
público somente é lícito fazer o que a lei
expressamente lhe autoriza e nos seus exatos
limites. Portanto , a ausência de permissão
para que a operação de compra e de alienação
de bens públicos possa ser por meio de uma
única licitação deve ser expressa, o que não
ocorre na legislação vigente. É inviável invocar
como suporte da licitação casada o Decreto nº
99.658/90, considerando que ele é anterior à
atual Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, não tendo sido recepcionados
por ela os dispositivos citados por
incompatíveis com a regra do art. 17 da
referida Lei. Por outro lado, a licitação na
modalidade pregão se destina exclusivamente
à aquisição de bens e serviços de natureza
comum , face ao disposto no art. 1º da Lei nº
10.520/02. Embora não houvesse necessidade
em face do texto legal invocado, o Anexo I do
Decreto nº 3.555/00 é enfático ao vedar o uso
dessa modalidade para a alienação de bens
públicos, como reconhecido pela Secex/GO, na
fase de instrução do processo em cujo bojo se
encontra o v. Acórdão. A Secex/GO, em
instrução de fls. 662-664, analisou as razões
acima transcritas na forma seguinte, verbis:
* 5. Ao analisar os argumentos apresentados,
notadamente no que se refere à ausência de
vedação explícita na Lei 8.666/93, impende
ressaltar a utilização imprópria da modalidade
de ‘pregão’ para a aquisição e a alienação
dos veículos, conforme pretendido pela
entidade.
* 6.  Embora a Medida Provisória nº 2.108-10,
de 26/1/2001, seja silente quanto a utilização
de Pregão para a alienação de bens públicos ,
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o Decreto nº 3.555/2000, alterado pelo
Decreto nº 3.693/2000, que aprovou o
Regulamento do pregão, veda em seu Anexo 1,
artigo 5º, a aplicação de tal modalidade no
caso em questão , ou seja, na alienação em
geral. Portanto, o órgão técnico do TCU
também não entendeu como legal a
contratação casada. No entanto, com
fundamento em justificativa não plausível do
ponto de vista legal e lógico, pois apenas
invoca como suporte licitação semelhante
levada a efeito pelo STF, procura dar suporte
à aquisição, ao afirmar que: 3.1 (...) seguindo
‘a sistemática adotada pelo Supremo Tribunal
Federal em concorrência com a mesma
finalidade levada a efeito no ano passado, o
carro de propriedade deste Tribunal poderá
ser utilizado como parcela do pagamento do
novo veículo a ser adquirido em procedimento
licitatório apropriado, proporcionando uma
economia para esta Corte de Contas'. E, ao
final autorizou a aquisição de novo veículo
(...).Não pode prosperar  também , a alegação
de que a Lei de Licitações e Contratos
Administrativos não define a modalidade a ser
aplicada na alienação de bens móveis , pois
apenas prevê que deve a alienação ser
precedida de licitação. Ora, embora o inc. II do
art. 17 da Lei nº 8.666/93 preveja que as
alienações devem ser precedidas de licitação,
sem, no entanto, não indicar a modalidade, o §
6º do artigo enfocado indica a utilização da
modalidade de leilão, desde que o valor
estimado da alienação não seja superior ao
previsto no art. 23, inc. II, alínea “a”, da Lei de
Licitações e Contratos Administrativos
(relativo ao valor máximo para a modalidade
de convite). A interpretação lógica nos conduz
a concluir que acima desse valor, a modalidade
correta de licitação para alienação de bens
móveis é a concorrência, e não a tomada de
preços, até por ser incompatível em razão da
exigência de cadastramento prévio ou de
atendimento das condições para
cadastramento até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propostas ,
afastando-se também a modalidade convite
pela restrição ao universo de participantes.
Portanto, a alienação de bens públicos móveis
deve ser precedida, quando não estiverem
presentes os pressupostos para o afastamento
de licitação , de certame a ser processado nas
modalidades leilão ou concorrência, não
encontrando respaldo legal a licitação única
destinada à aquisição de bens com dação em
pagamento parcial de bens públicos.1TOLOSA
FILHO, Benedicto de; PAYÁ, Renata
Fernandes de Tolosa. Entendendo,
implantando e mantendo o Sistema de Registro
de Preços . Rio de Janeiro : Temas & Idéias . 
 
Em sentido contrário, pela viabilidade jurídica
do procedimento, tem-se texto extraído do
mesmo  site da Editora Zênite, contratada pela
Justiça Eleitoral, para prestação de serviços de
consultoria em licitações e contratos: 
 
PERGUNTAS E RESPOSTAS -
514/76/JUN/2000
PERGUNTA 5

A Administração pode dar como
parte de pagamento um veículo
usado de sua propriedade quando
pretender adquirir um veículo
novo.
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RESPOSTA
Inicialmente, destaque-se que a Lei de
Licitações não traz nenhuma vedação quanto à
possibilidade de a Administração, em um único
procedimento licitatório, adquirir um bem
novo, oferecendo outro (usado) como parte de
pagamento da despesa, pelo contrário, com
fundamento no inciso III do art. 15 da Lei de
Licitações tal dispositivo permite à
Administração a submissão às condições
de aquisição e pagamento semelhantes às do
setor privado. Por esse motivo, é possível
oferecer um bem (veículo) usado como forma
de pagamento em procedimento licitatório que
vise à aquisição de um novo, notadamente por
serem os bens da mesma espécie.(Nota 1) 
O legislador pátrio também não viu óbice na
realização desse tipo de transação, quando
editou o Decreto nº 99.658/95(Nota 2), que
regulamenta, no âmbito da Administração
Pública Federal, o reaproveitamento, a
movimentação, a alienação e outras formas de
desfazimento de material, e assim estabelece:

"Art. 14. A permuta com
particulares poderá ser
realizada sem limitação de
valor, desde que as avaliações
dos lotes sejam coincidentes e
haja interesse público.
Parágrafo único. No interesse
público, devidamente
justificado pela autoridade
competente, o material
disponível a ser permutado
poderá entrar como parte do
pagamento de outro a ser
adquirido, condição que
deverá constar do edital de
licitação ou do convite".(Nota
3)

Logo, é necessário que o Consulente
certifique-se das disposições da legislação da
respectiva esfera de Governo, bem como das
normas internas da Administração, que
deverão ser, de regra, observadas.
Saliente-se que o fornecimento desse produto
como forma de pagamento não pode restringir
a competitividade, na medida em que este será
objeto de interesse de todos os possíveis
licitantes do mercado.
Agindo dessa maneira, a Administração não
estará ferindo os princípios norteadores da
licitação (art. 3° da Lei n° 8.666/93), uma vez
que todos que atenderem às condições pre-
fixadas em seu instrumento convocatório
poderão participar do certame.
Note-se que, via de regra, recomenda-se que a
alienação de bens móveis servíveis (usados)
ocorra pela realização do devido procedimento
licitatório, na modalidade leilão. Não obstante
exista tal recomendação, temos que a
Administração Pública, analisando a
oportunidade e conveniência existentes,
poderá optar pela realização de tal
procedimento, oferecendo um bem usado como
parte do pagamento (alienação) de um bem
novo (aquisição).
Diante do exposto, temos que, salvo disposição
em contrário contida em legislação da esfera
de governo à qual pertence o ente
administrativo, bem como em sua norma
interna, a Administração poderá adquirir um
veículo novo da mesma espécie, dando como
parte de pagamento ao vencedor do certame
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um veículo usado, desde que tal condição
esteja expressamente prevista no ato
convocatório e na respectiva minuta de
contrato e que a Administração apense ao
processo administrativo estudos e pareceres
que ensejaram tal decisão, e que o bem móvel
a ser ofertado como pagamento tenha sido
avaliado, para que os interessados, em
igualdade de condições, possam apresentar
propostas sérias e firmes.
(Nota 1)
Esta Consultoria já se manifestou no sentido
de entender possível que, em licitação para
compra de determinados bens, a
Administração entregue como parte do
pagamento ao vencedor bens de sua
propriedade considerados disponíveis, em
matéria veiculada no Informativo de Licitações
e Contratos nº 15, de maio/95, p. 372.
(Nota 2)
Publicado no Informativo de Licitações e
Contratos nº 17, de julho/95, p. 485.
(Nota 3)
Registre-se que o referido decreto foi citado
apenas exemplificativamente, uma vez que só
é aplicável à Administração Pública Federal.
De relevo citar que no já citado site da Zênite,
obtém-se Decisão do Tribunal de Contas da
União, aprovando  procedimento similar ao ora
em análise:
 
 
4173 – Contratação pública –
Planejamento – Veículos – Aquisição –
Pagamento parcial com
os veículos usados – TCU
O TCU decidiu não haver irregularidade
na aquisição de veículos novos pela
Administração em que o edital fixa que parte
do pagamento ocorrerá por meio da entrega
de veículos usados. (TCU, Acórdão nº
277/2003, Plenário, Rel. Min. Marcos Vinicios
Vilaça, DOU de 07.04.2003, veiculado
na Revista Zênite de Licitações e
Contratos – ILC, Curitiba: Zênite, n. 112, p.
547, jun. 2003, seção Tribunais de Contas.)
Ainda sobre o tema, pode-se dizer que “salvo
disposição em contrário contida em legislação
da esfera de governo à qual pertence o ente
administrativo, bem como em sua norma
interna, a Administração poderá adquirir um
veículo novo da mesma espécie, dando como
parte de pagamento ao vencedor do certame
um veículo usado, desde que tal condição
esteja expressamente prevista no ato
convocatório e na respectiva minuta de
contrato e que a Administração apense ao
processo administrativo estudos e pareceres
que ensejaram tal decisão, e que o bem móvel
a ser ofertado como pagamento tenha sido
avaliado, para que os interessados, em
igualdade de condições, possam apresentar
propostas sérias e firmes”. (Revista Zênite de
Licitações e Contratos – ILC, Curitiba: Zênite,
n. 76, p. 514, jun. 2000, seção Perguntas e
Respostas.)
 
Sopesando todas essas nuanças, há
substancioso estudo efetuado pela Auditoria
Interna da Secretaria de Orientação e
Avaliação do Ministério Público da União
(PARECER CORAG/SEORI/AUDIN-MPU Nº
140/2013), que, com base inclusive em
Decisões do TCU, conclui:
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"...Aliás, é válido frisar que a Egrégia Corte de
Contas, no Acórdão TCU nº 2.507/2006 – 2ª
Câmara, cujo excerto colaciona-se abaixo,
também entendeu admissível a aquisição de
veículos novos, oferecendo como parte do
pagamento veículos usados pela
Administração, observadas as cautelas
devidas, senão vejamos:
RELATÓRIO
7. O Ilustre Representante do Ministério
Público junto a este Tribunal, Subprocurador-
Geral Paulo Soares Bugarin, divergindo
parcialmente da unidade técnica quanto à
análise de algumas questões, mas
concordando quanto ao mérito, assim se
manifestou (fls. 322 e 323, vol. 1):
(…)
12. Quanto à entrega de veículos usados em
pagamento pela aquisição de veículos novos
(item f do ofício de audiência, fls. 279 e 281),
resta evidenciada infringência de norma
regulamentar, qual seja a Resolução do
Conselho Nacional do Senac 801/2001, que
indica o leilão como modalidade de licitação
para venda de bens. Não obstante, há que se
ponderar que esse tipo de operação é
comumente praticada pelos particulares por
razões de comodidade, celeridade e, em alguns
casos, economicidade.
VOTO DO RELATOR
8. Com relação à possibilidade de a
administração entregar veículos usados como
parte de pagamento na aquisição de veículos
novos, acolho novamente os argumentos
expendidos pelo representante do MP-TCU em
seu parecer (transcrito para o relatório deste
Acórdão).
ACÓRDÃO
9.4.8. observe, quanto à possibilidade de a
administração entregar veículos usados como
parte de pagamento na aquisição de veículos
novos, para que sejam adotados  os cuidados
necessários relativos à avaliação prévia dos
bens, a análise de outras formas de alienação
eventualmente mais vantajosas e a perfeita
caracterização do negócio no edital. (grifos
não constam do original)
24. Pelo exposto, somos de parecer pela
possibilidade de a Administração
oferecer veículo usado inservível como
parte do pagamento na aquisição de
automóvel novo, observada a necessidade
de prévia avaliação, bem como a perfeita
caracterização da forma de pagamento no
edital de licitação.
 
Com todas essas ponderações, esta
Assessoria Jurídica entende viável
juridicamente a adoção de tal
procedimento, sem se descuidar de aferir
a avaliação dos veículos usados da frota
deste Órgão, constante nos autos, que
poderá ser efetuada pela ACAGE, na
forma do regulamento.  
(Grifo nosso)
 

Compulsando os autos, convém salientar que, por
meio do Despacho SAPEV 0756668, foram mencionadas as
cotações de preços, para os três veículos usados em questão,
fornecidas pelas empresas Palmas Veículos, Peças e Serviços
Ltda. (0549740) e Prismel Posto Rio São Miguel Ltda.
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(0549741) nos montantes respectivos de R$ 39.000,00 (trinta
e nove mil reais) e de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais),
realizadas em maio de 2019.

 
Visando buscar formar consistente cesta de

cotações de preços, foram mensurados ainda, em mesmo
documento, extratos da Tabela FIPE, um datado do período
em que foram extraídas as avaliações acima citadas
(0757975), no valor total de R$ 75.387,00 (setenta e cinco mil
trezentos e oitenta e sete reais), enquanto que outro foi objeto
de consulta feita em setembro de 2020 (0757984), com
montante de R$ 71.925,00 (setenta e um mil novecentos e
vinte e cinco reais).

 
Segundo ainda informado no mesmo Despacho

SAPEV 0756668, o preço médio a ser usado como marco para
a expectativa de receita do presente certame licitatório - R$
35.777,88 (trinta e cinco mil setecentos e setenta e sete reais
e oitenta e oito centavos) fora obtido por meio da
"atualização" dos dois anteditos valores cotados pelas
empresas mediante a aplicação de regra de três dos valores
antigos/recentes dos extratos das Tabela Fipe, conforme se
abstrai da tabela abaixo reproduzida:

 

FIPE AVALIAÇÃO
I

AVALIAÇÃO
II

MÉDIAS (EXPECTATIVAS DE
RECEITA)

05/2019 R$75.387,00 R$36.000,00 R$39.000,00 R$37.500,00
09/2020 R$71.925,00 R$34.346,77 R$37.209,00 R$35.777,88

 
Quanto ao uso do extrato da Tabela Fipe para

servir para parametrizar uma possível cotação de preços,
convém colacionar trecho contido no Manual de Orientação
de Pesquisa de Preços - expedido pela Secretaria de Controle
Interno do Superior Tribunal de Justiça (http://www.stj.jus.br):

 
IV. Qual seria o critério a ser empregado para
que uma mídia ou site sejam considerados
especializados e aceitos para essa finalidade?
Para que um site seja considerado
especializado, esse deverá estar vinculado
necessariamente a um portal na internet com
a utilização de ferramentas de busca de preços
ou tabela com listas de valores, atuando de
forma exclusiva ou preponderante na análise
de preços de mercado, desde que haja um
notório e amplo conhecimento no âmbito de
sua atuação. Exemplos: Webmotors, Wimoveis
e Imovelweb.
No que tange ao site de domínio amplo, esse
deve estar presente no mercado nacional de
comércio eletrônico ou de fabricante do
produto, detentor de boa credibilidade no
ramo de atuação, desde que seja uma empresa
legalmente estabelecida. Exemplos:
Americanas e Saraiva.
Em relação à mídia especializada, ela não
está vinculada necessariamente a um
portal na internet, mas sim a outros
meios, tais como jornais, revistas,
estudos, etc., desde que haja um notório
e amplo reconhecimento no âmbito em
que atua. Cita-se como exemplo a Tabela
de Preço Médio de Veículos, derivada de
estudos realizados em todo o país pela
Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas – FIPE.
(Grifo nosso)
 

Ademais, o TCU, inclusive, já reconheceu a Tabela
FIPE como a fonte de referência a ser utilizada para compra
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de veículos, conforme Acórdão n.º 7.502/2015 da Segunda
Câmara - Processo n.º 0003.392/2013-9, sob a relatoria do
Ministro Raimundo Carreiro, conforme se pode observar em
trecho de alusiva decisão:

 
(...)
6.8. Conforme vem se consolidando a
jurisprudência dessa Corte de Conta
(Acórdãos 2.877/2011, 3.019/2011,
5.324/2011, 5.325/2011, 6.758/2011,
7.723/2011, todos da 2ª Câmara), os preços de
referência dos veículos são aqueles
pesquisados pela Fundação de Pesquisas
Econômicas – Fipe, segundo a qual, as tabelas
baseiam-se em pesquisas de preços médios
praticados em 24 estados brasileiros,
descartando valores muito abaixo ou acima da
média. Dessa forma, a variação causada pelas
diferenças regionais já se encontra precificada
nas tabelas de referência.
 

Contudo, cabe reconhecer que a Tabela FIPE
mensura um preço médio dentro da região onde se situa o
veículo, sem aplicar possíveis reduções nos valores obtidos,
em face das condições físicas verificadas no veículo avaliado.
Cumpre reforçar isso ao considerarmos as elevadas
quilometragens totais percorridas pelos veículos,
mencionadas no Despacho SAPEV 0756668, aplicando-se o
entendimento trazido em relatório do TCU acerca da redução
dos valores aplicados por possíveis interessados sobre os
preços obtidos na Tabela Fipe, cujo trecho abaixo
reproduzimos:

 
GRUPO I –  CLASSE VI – Plenário
TC 018.564/2013-5
Natureza: Representação
Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT no
Espírito Santo - DR/ES
Interessada: Eloísa Helena Casagrande
(CPF 002.650.287-95)
Advogados constituídos nos autos: Andréa
Junger Queiroz (OAB/ES 12.197); Christiane de
Mattos Woodrow Rodrigues (OAB/DF 18.536);
e outros (peça 38)
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE EM CREDENCIAMENTO
DE LEILOEIRO. LEILÃO.  CONHECIMENTO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
DETERMINAÇÕES.
 
RELATÓRIO
(...)
8.4.8.1. O valor de partida é o valor de
mercado para um veículo em bom estado de
conservação, extraído da Tabela FIPE. É
importante ter em mente que bom estado de
conservação não pressupõe um veículo
perfeito, mas sim um veículo com manutenção
adequada, mas no qual exista um desgaste
natural de seus componentes. É importante
lembrar, que esta tabela é largamente
utilizada pelo mercado, tanto para a formação
do preço de vendas, pelas revendedoras de
veículos, como pelas empresas de seguro.
8.4.8.2. Sobre o valor extraído da Tabela FIPE,
aplica-se um redutor, com valor inicial de 30%,
com o intuito de atrair interessados ao leilão e
compensar a desvalorização dos veículos da
ECT. Ou seja, o verdadeiro preço de partida é
de 70% do valor da Tabela FIPE. Este redutor
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pode ser considerado adequado, haja vista que
os veículos da ECT têm características que
realmente os desvalorizam, além do que
dificilmente os proprietários de veículos
usados, sejam eles particulares ou empresas,
conseguem vendê-los pelo preço cheio da
referida tabela. Como dissemos no item
anterior, a Tabela FIPE oferece preços de
referência para as revendedoras.
8.4.8.3. Além disso, subtrai-se desse valor de
partida (70% da Tabela FIPE) o custo para o
conserto de componentes desgastados. Vale
destacar que avaliação deste custo deve ser
extremamente criteriosa, de forma a evitar
que desgastes já considerados no preço de
partida (Tabela FIPE com redutor) sejam
novamente considerados, evitando-se a dupla
contagem e a redução indevida dos valores da
avaliação dos veículos.
8.4.8.4. Apenas a título de exemplo, é evidente
que o custo de substituição de um pneu
“careca” deve ser subtraído do valor de
partida da avaliação, mas o mesmo não ocorre
quando o veículo está equipado com pneus
“meia-vida”, uma vez que o preço da Tabela
FIPE não pressupõe que o veículo esteja com
pneus novos.
 

Assim, em um primeiro momento, a relativa
disparidade entre os valores orçados junto as duas empresas e
o extraído da Tabele Fipe, diante dos elementos subjetivos
que se refletem das condições físicas dos veículos envolvidos,
não nos leva a condenar a cesta de preços obtidas em maio de
2019.

 
Contudo, ao se buscar "atualizar" os preços

cotados pelas empresas mediante a aplicação de regra de
três dos valores antigos/recentes dos extratos das Tabela
Fipe, preços estes cotados em maio de 2019, ou seja,
obtidos há mais de um ano, entendemos que esta prática não
encontra guarida nas normas que norteiam as licitações,
principalmente no tocante à cotação de preços.

 
Diante do exposto, a fim de que anuirmos

favoravelmente quanto à regularidade na aferição da
avaliação de 3(três) veículos usados Volkswagen Gol 1.6, ano
2011/2012, pertencentes à frota deste Tribunal,
recomendamos a obtenção de nova pesquisa atualizada junto
a possíveis interessados que venham a fomentar nova cesta de
preços, não se condenando nesta a aplicação de valor contido
no extrato da Tabela Fipe, desde que seja consignado nos
autos que este fora obtido baseado neste Estado de Alagoas,
informação esta que não se permite
inferir no documento então apresentado (0757984).      

 
Por fim, sugerimos o retorno destes à Secretaria de

Administração para conhecimento e providências, bem como
à Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, esta na qualidade de
demandante, para conhecimento.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
À Secretaria de Administração.
À Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral.
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Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 15/10/2020, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 15/10/2020, às 14:16, 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
0786521 e o código CRC 9167693D.

0007583-34.2020.6.02.8000 0786521v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2020.
Remeto os autos à SAPEV, para esclarecer o ponto

assinalado sobre a cotação de venda dos carros:
Diante do exposto, a fim de que anuirmos
favoravelmente quanto à regularidade na
aferição da avaliação de 3(três) veículos
usados Volkswagen Gol 1.6, ano 2011/2012,
pertencentes à frota deste Tribunal,
recomendamos a obtenção de nova pesquisa
atualizada junto a possíveis interessados que
venham a fomentar nova cesta de preços, não
se condenando nesta a aplicação de valor
contido no extrato da Tabela Fipe, desde que
seja consignado nos autos que este fora obtido
baseado neste Estado de Alagoas, informação
esta que não se permite
inferir no documento então
apresentado (0757984). 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/10/2020, às 15:13, 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
0786614 e o código CRC A6D28AC9.

0007583-34.2020.6.02.8000 0786614v1
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16/10/2020 Tabela Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe

1/1

Imprimir

Preço Médio de Veículos - Consulta de Carros e Utilitários Pequenos
- Pesquisa comum - FIPE

 
Mês de referência: outubro de 2020
Código Fipe: 005309-0
Marca: VW - VolksWagen
Modelo: Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p
Ano Modelo: 2012 Gasolina
Autenticação mct2b31scdj4
Data da consulta sexta-feira, 16 de outubro de 2020 14:02
Preço Médio R$ 23.924,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,,
 
Face à ponderação trazida a esta unidade por

conduto de vosso despacho (0786614), na qual se questiona a
precificação dos veículos destinados ao pagamento parcial
dos novos veículos pretendidos por meio deste procedimento,
esclarece-se que:

1. A Tabela FIPE é o principal referencial de preços
de veículos do mercado brasileiro, consistindo em expressão
dos "preços médios de veículos anunciados pelos vendedores,
no mercado nacional" (vide evento 0787436), ou seja, não há
versões da Tabela FIPE específicas para unidades da
Federação ou regiões brasileiras.

2. A consideração das avaliações dos veículos
anteriormente realizadas foi entendida como suficiente para
não somente regionalizar os preços, como individualizá-los,
conforme estado de conservação dos veículos.

3. O uso da Tabela FIPE serviu como elemento
indicativo do comportamento de preços de mercado e foi
utilizado como referência para atualização proporcional da
expectativa de receita (ou preço de troca) em relação aos
veículos destinados à dação no pagamento parcial dos novos
veículos.

Apresentados os esclarecimentos, entende-se haver
duas alternativas: ou se considerar válida a estimativa de
preço realizada para os veículos a serem dados em
pagamento, ou se alterar a forma de pagamento pelos novos
veículos, a ser realizada sem dação dos antigos,
considerando-se a exiguidade de tempo para nova pesquisa de
preços, em razão da proximidade do fim do exercício 2020 e
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suas demandas características, somadas àquelas próprias das
Eleições - aproveitando-se o pré-empenho já realizado
(0784903).

Na hipótese de considerar-se válida a metodologia
aplicada na estimativa de preços dos veículos a serem
substituídos, atualiza-se a expectativa de receita/preço de
troca, conforme extrato da Tabela FIPE obtido nesta data
(0787499), considerados os 03 (três) veículos, conforme
segue.

 FIPE AVALIAÇÃO
I

AVALIAÇÃO
II MÉDIAS

09/2020 R$71.925,00 R$34.346,77 R$37.209,00 R$35.777,88
10/2020 R$71.771,00 R$34.273,71 R$37.128,85 R$35.701,28

Dessa forma, a estimativa atualizada de
receita/preço de troca dos veículos é de R$35.701,28 (trinta e
cinco mil, setecentos e um reais e vinte e oito centavos).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 16/10/2020, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 16/10/2020, às 15:15, 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
0787613 e o código CRC F3E5F2E2.

0007583-34.2020.6.02.8000 0787613v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2020.
Em atenção ao Despacho SAPEV 0787613, devolvo

os autos à SLC, para necessários ajustes na minuta do edital e
à COFIN, para adequar a reserva de crédito.

Em paralelo, à ACAGE, para ciência das
justificativas apresentadas pela SAPEV, destacando que esta
Secretaria, caso persista o questionamento sobre os preços
obtidos da Tabela Fipe, entende pela uregente conversão da
compra com dação em pagamento com compra simples dos
veículos e consequente abertura de processo para
desfazimento dos automóveis que seriam entregues como
parte do pagamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2020, às 22:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0787951 e o código CRC BFD53BE3.

0007583-34.2020.6.02.8000 0787951v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0787951).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/10/2020, às 08:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0787969 e o código CRC 6BD89B9F.

0007583-34.2020.6.02.8000 0787969v1
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0007583-34.2020.6.02.8000
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  03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar
como  veículos  de  serviço,  com  dação  de  03  (três)  veículos  usados  como  parte  do
pagamento,  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 a  aquisição de  03 (três) veículos
automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de serviço, com
dação  de  03  (três)  veículos  usados  como  parte  do  pagamento,  para  este  Tribunal,
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.

1.3. O  TRE/AL  dará  como  parte  do  pagamento  dos  veículos  a  serem
adquiridos 03 (três) veículos VW/GOL 1.6, ano 2011/2012, no valor total de R$ 35.701,28
(trinta e cinco mil, setecentos e um reais e vinte e oito centavos).
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1.4. Os veículos que serão entregues como parte do pagamento estarão à
disposição dos interessados, para vistoria, no estacionamento da Sede do TRE/AL, situado
na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL.

1.4.1 A vistoria acima citada deverá ser agendada através do endereço de
correio eletrônico sapev@tre-al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias
úteis da data da licitação. 

2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA

2.1. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento da nota de empenho.

2.2. Os veículos automotores devem 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 micro-
empreendedor 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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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.
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; 

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;

Minuta de edital (valores atualizados) (0788797)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 371



4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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.

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. 
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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
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) Valor dos veículos novos ofertados;

b) Marca/modelo;

c) Fabricante; 

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

6.1.1. Deve ser mencionado, ainda, na proposta da licitante:

a) O valor ofertado pelos veículos usados;

b) O Termo de Renúncia, a que se refere o subitem 6.10 do Anexo I.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.
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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
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.
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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 formulado considerando os valores dos veículos novos,
subtraindo-se os valores dos veículos usados que serão recebidos como dação em
pagamento.

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 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.
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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. 

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
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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. 

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$ 194.305,00
(cento e noventa e quatro mil e trezentos e cinco reais), que, de modo algum,
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

8.3.1.1.  O valor global de avaliação dos veículos que serão dados como
parte do pagamento é  R$  R$ 35.701,28 (trinta e cinco mil, setecentos e
um reais e vinte e oito centavos).
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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. 

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. Também deverá ser encaminhada, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, Declaração de que a Licitante se compromete com a
Sustentabilidade  Ambiental,  nos  termos  das  exigências  impostas  pela  IN  01/2010,  no
modelo do Anexo III.

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

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

8.11. 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.

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

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;
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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.

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-
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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
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;
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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.

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.
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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.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição dos veículos novos ofertados, inclusive marca e modelo;

d) conter o preço total dos veículos novos ofertados.

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.
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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.

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:
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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.

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
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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
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. Os  veículos  deverão  ser  entregues  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
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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;

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.
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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.

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.
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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.

18 - DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento do valor será efetuado após a entrega dos veículos, da
seguinte forma:

18.1.1. Uma parte mediante dação em pagamento correspondente aos veículos
descritos abaixo,  no valor total de  R$ 35.701,28 (trinta e cinco mil, setecentos e um
reais e vinte e oito centavos), e consequente transferência de sua propriedade:

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674
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2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

RENAVAN: 326516573

18.1.2. 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.

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

18.3. 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.

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

18.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reterá, na fonte, sobre os
pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF
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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.

18.8. 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.

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

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

a) Fornecer os veículos novos, cotados 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  os  veículos  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
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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.

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.

23.5. 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 os produtos objetivando garantir sua qualidade e conformidade
com este Edital e seus anexos;
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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 – DA VISTORIA

25.1. Os  veículos  poderão ser  vistoriados  pelos  interessados  mediante
agendamento a  ser  solicitado por  meio  do endereço  de  correio  eletrônico  sapev@tre-
al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data da licitação.

25.2. As  licitantes  que  optarem  por  não  vistoriar  os  veículos  deverão
apresentar  junto  à  proposta  termo  no  qual  renunciam  a  qualquer  espécie  de
questionamento relacionado à avaliação do veículo (Anexo .

25.3. Em  qualquer  caso,  a  avaliação  dos  preços  venais  dos  veículos
ofertados em dação serão definitivos.

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

26.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

26.3. 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 valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

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

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.7. 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.

26.8. 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.

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

26.10. 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.

26.11.  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.

26.12. 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.

26.13. O Edital e seus anexos poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO  III  -  Declaração  de  que  o  licitante  se compromete  com  a
Sustentabilidade Ambiental;
ANEXO IV – Minuta de Contrato.

26.15. 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.
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Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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          ANEXO I

          TERMO DE REFERÊNCIA

1 – Objeto 1.1. Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro,
para funcionar como veículos de serviço,  com dação de 03 (três) veículos
usados  como  parte  de  pagamento  para  este  Tribunal,  conforme
especificações descritas neste Termo de Referência.

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 – Justificativa

2.1. As aquisições visam a atender à necessidade constante de deslocamen-
tos, veículos com maior segurança e conforto aos passageiros. Ressaltamos
ainda que o TRE-AL, possui veículos que, com longo tempo de uso e desgaste
natural dos mesmos, acabam gerando gastos elevados com combustível e
manutenção em relação ao período inicial de uso.

2.2. A proposta de agrupamento dos 03 (três) itens potenciais dá-se pela pos-
sibilidade de atingimento de valores melhores por economia de escala e pela
ausência de ameaça de restrição à competitividade, considerando-se que as
concessionárias de veículos são todas facilmente capazes de realizar o forne-
cimento de 03 (três) unidades.

2.3. A caracterização do ano/modelo do veículo 2020/2020 ocorre pela possi-
bilidade de conseguir-se descontos maiores em razão da substituição de mo-
delos pelos fabricantes e não impede que sejam ofertados modelos mais re-
centes, 2020/2021.

2.4. A efetiva necessidade do serviço está caracterizada, no caso, pela obso-
lescência dos modelos antigos e pela manutenção do número de veículos da
frota atual, já que serão descartadas 03 (três) unidades e adquiridas outras
03 (três). 
 

3 – Quantidade e
Especificações

3.1 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR BRANCA,
ANO/MOD MÍNIMO 2020/2020. 

CARACTERÍSTICAS:
 
1 – COR BRANCA; 
2 – POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV;  
3 – FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A GASOLINA E ETANOL, NO MÍNIMO; 
4 – CÂMBIO MANUAL; 
5 - PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO ÚTIL DE 400 LITROS.
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DEVERA SER EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS ORIGINAIS DE
FÁBRICA:

8 – AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA;
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 – 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 FISCALI-
ZADORES. 

24 – CONTER OS VEÍCULOS TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA LEGAL-
MENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS PELA LEI
Nº 9503/1997; 

25 – VEÍCULOS 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 MA-
NUTENÇÕES 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 do recebimento da Nota de Empe-
nho.
6.1- O pagamento será efetuado após a entrega do veículo na seguinte for-
ma:
6.1.1-  uma  parte  mediante  dação  em  pagamento  correspondente  aos
veículos descritos abaixo e consequente transferência de sua propriedade:
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6 - Pagamento

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

 RENAVAN: 326516573

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 penali-
dades 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 emis-
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são de notas fiscais;
6.5- O preço pactuado no contrato decorrente do Processo Licitatório será
fixo e irreajustável;
6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 
6.7- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e
contribuições  de  que  trata  a  Instrução  Normativa  SRF  nº  480,  de
15/12/2004,modificada pela de nº 539, de 25/04/2005, e pela 706/2007;
6.8- Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo 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.
6.9- Os veículos poderão ser vistoriados pelos interessados mediante agenda-
mento a ser solicitado por meio do endereço de correio eletrônico sapev@tre-
al.jus.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data da licita-
ção; 
6.10- As licitantes que optarem por não vistoriar os veículos deverão apresen-
tar junto à proposta termo no qual renunciam a qualquer espécie de questio-
namento relacionado à avaliação do veículo; 
6.11- Em qualquer caso, a avaliação dos preços venais dos veículos ofertados
em dação serão definitivos.

7 – Garantia e 
Assistência

Técnica do veículo

7.1- Os veículos devem ter garantia de fábrica (assistência técnica) mínima
de 03 (três) anos, incluindo-se acessórios, contada a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;
7.2- A Contratada deverá fornecer  Termo de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na 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.

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 rece-
bimento do Veículo

9.1- Os objetos do presente Termo de Referência deverão ser entregues 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    13:00 h.
as 19:00h. deste regional, à Comissão de Recebimento;
9.2- O recebimento dos bens, objeto do Edital de Licitação e deste Termo de
Referência  dar-se-á  em  conformidade  com os  artigos  73  e  76  da  Lei  nº
8666/93, modificada pela Lei nº 8883/94;
9.2.1– Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização de vistoria,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
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9.2.2- A vistoria consistirá em verificará a adequação do objeto contratado
com as especificações constantes no Edital de Licitação e neste Termo de 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 Co-
missão de Recebi-

mento

11.1- Verificar os produtos objetivando garantir sua qualidade e conformidade
com este Termo de Referência e Edital de Licitação;
11.2– Manter organizado e atualizado um sistema  de  controle sobre o 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 os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as es-
pecificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retifica-
ções, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabeleci-
das;
12.2 – Entregar os veículos objeto do Edital de Licitação na sede deste Tribunal
no prazo estipulado e pelo preço constante em sua proposta, devidamente em-
placados;
12.3 – Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o perío-
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;
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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, quando solicitado.

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
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
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técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.

Maceió/AL, 07 de outubro de 2020.

             Henrique Cirqueira Freire
              Assistente III - SAPEV

Fernando Antônio Pimentel de Barros
                   Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV
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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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ANEXO III

DECLARAÇÃO

_________________________(EMPRESA), CNPJ nº ___________,  através de seu repre-
sentante ___________________________ (nome) , portador do CPF nº _____________ e
do RG nº ______________________, declara que se compromete com a Sustentabili-
dade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010 do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

____________(lugar), _____ de ____________ de 2020.

___________________________________________

Representante da licitante
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020

Contrato nº XX/2020
Processo nº 0007583-34.2020.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO DE FORNECIMENTO  DE
VEÍCULOS,  CELEBRADO  ENTRE  A
UNIÃO,  ATRAVÉS  DO  TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, E A
EMPRESA _________.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de
Andrade,  nº 377 -  Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
seu  Presidente,  Desembargador  Pedro  Augusto  Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento de veículos,
com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº º 10.024/2019 e no Edital do
Pregão Eletrônico n° XX/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais
10.520/02 e 8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais
diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito
público  e,  supletivamente,  notadamente  nos  casos  omissos,  as  disposições  da  Lei
Federal  n°  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  os  princípios  da  teoria  geral  dos
contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto o  fornecimento  de  veículos que
integrarão a frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo conforme Edital do
Pregão nº XX/2020 e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX).
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PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento do valor será efetuado após a entrega dos veículos, da
seguinte forma:

1) Uma parte mediante dação em pagamento correspondente aos veículos descritos
abaixo, no valor total de R$ 35.701,28 (trinta e cinco mil, setecentos e um reais e vinte
e oito centavos), e consequente transferência de sua propriedade:

1. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012

COR: BRANCA;

PLACA: NMG 2564.

RENAVAM: 00326544674

2. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2544;

RENAVAM: 00326543473

3. MARCA/MODELO:VW/GOL 1.6;

COMBUSTÍVEL: GASOLINA;

FABRICAÇÃO ANO/MODELO: 2011/2012;

COR: BRANCA;

PLACA NMG 2274;

RENAVAN: 326516573

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
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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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  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.

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

PARÁGRAFO QUARTO - O preço contratado será fixo e irreajustável.

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO SEXTO -  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.

PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO OITAVO - 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%.
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CLÁUSULA QUINTA: DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

O  TRE/AL, quando  da  realização  do  pagamento,  transfere  à  empresa
XXXXXX a posse e a propriedade dos veículos indicados na Cláusula Quarta.

PARÁGRAFO ÚNICO – A referida empresa deverá efetuar a transferência dos veículos
junto ao DETRAN-AL, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, relativos ao PTRES  n°  167674,  Natureza  da  Despesa  n°  339045  (Material
Permanente), compromissadas pela Nota de Emprenho nº XX, de XX de XXXX de 2020,
no valor de R$ XX (XXXX).

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Fornecer os veículos novos, cotados 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 os veículos 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
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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 Contratante, durante
a execução do contrato, bem como indicar o responsável para acionamento referente
aos Termos de Garantia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO   - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO   - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da
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Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.  

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução
para o fornecimento dos objetos do Edital do PE nº XX/2020;

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 manifesta-
da na execução contratual, para que sejam adotadas as medi-
das pertinentes.

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência terá início a partir da data da assinatura deste
instrumento e fim no dia 31 de dezembro de 2020, com eficácia legal após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

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

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

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

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante contratada, durante a execução da contratação, fica-
rá sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravi-
dade dos casos a seguir:

a)  multa de mora de 0,5% (cinco centésimos por cento) ao dia, aplicável até o 5º
(quinto) dia de atraso, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na regulari-
zação de vício não justificado ou de justificativa não aceita pela Administração, calcu-
lado sobre o valor total do contrato;

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em vir-
tude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias na en-
trega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa não
aceita pela Administração;

PARÁGRAFO QUARTO - 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.

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste contrato poderão ser impostas cumu-
lativamente com as demais.

PARÁGRAFO  SEXTO  -  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.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO NONO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

PARÁGRAFO DEZ -  O 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. 

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

PARÁGRAFO DOZE -  Se o  contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça
no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO DEZESSETE  -  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.
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PARÁGRAFO DEZOITO - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada,
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE  - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA

        Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° XX/2020  e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº XXXX.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

        Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato lavrado em duas  cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e
testemunhas abaixo:

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL  
                       Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

                                                       Presidente do TRE/AL

Pela Empresa        
                                                 Representante da empresa
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
Digite aqui o conteúdo do documento ....
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
À AJ-DG, para ciência das alterações efetuadas

na minuta do edital, em virtude da atualização do valor dos
veículos que serão dados como parte do pagamento.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 19/10/2020, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0788799 e o código CRC 89DEBD42.
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 19/10/20  15:34                                      USUARIO : QUINTELA       
 DATA EMISSAO    : 19Out20                            NUMERO  : 2020PE000372   
 DATA LIMITE     :                                                             
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                               
                                                                               
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
 ANULAçãO PARCIAL PE 360 - AJUSTE VALOR DAçãO EM PAGAMENTO, CONFORME
VALOR ESTI
 MADO PELA SAPEV(0787613).                                                     
                                                                               
                                                                               
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401083  1 167674  0100000000 449052 070277 INV VEICUL                35.701,28
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 36514101534 - QUINTELA             UG : 070011   19Out20   15:32
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                              
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 19/10/2020, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789042 e o código CRC 3692B1F8.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 372.

Observação:

-Valor final do pré-empenho= R$158.603,72
UG EMITENTE      : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

DE ALAGOAS            
GESTAO EMITENTE  : 00001  - TESOURO NACIONAL                                  
A PARTIR DO      : 000360                                                     
TIPO DE VALOR    : 2 - PRE-EMPENHADO                                          
                                                                              
  NUMERO     FAVORECIDO       FONTE         ND                           VALOR
  000360    000000/00000    0100000000    449052                    158.603,72

 
- Assim, considerando o valor inicial reservado doc. 0784903

(194.305,00), menos a dação em pagamento, teríamos uma potencial sobra de
R$ R$ 35.701,28, a depender do resultado da licitação.

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 19/10/2020, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789044 e o código CRC 5DF0E93A.
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PROCESSO : 0007583-34.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA JURÍDICA DA DIRETORIA-GERAL
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AVALIAÇÃO. OPINAMENTO. RETORNO.

 

Parecer nº 1987 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

 Senhora Assessora-Chefe,
 
Retornam os autos, promovida pelo Senhor

Secretário de Administração (0787951), a fim de que seja
tomada ciência das justificativas levantadas pela Unidade
interessada em Despacho SAPEV 0787613, face entendimento
outrora exposado por essa Assessoramento técnica em
Parecer n.º 1944/2020 (0786521), em que foram
recomendadas medidas visando anuir quanto aos valores
orçados de 3(três) veículos usados Volkswagen Gol 1.6, ano
2011/2012, pertencentes à frota deste Tribunal, que deverão
ser dados como parte do pagamento de 3(três) veículos novos
a serem adquiridos, mediante a realização de pregão
eletrônico para este fim.

 
Para tanto, cumpre reproduzir, o teor contido no

antedito documento (0787613), onde a unidade interessada
busca tecer as seguintes explanações:

 
Face à ponderação trazida a esta unidade por
conduto de vosso despacho (0786614), na qual
se questiona a precificação dos veículos
destinados ao pagamento parcial dos novos
veículos pretendidos por meio deste
procedimento, esclarece-se que:
1. A Tabela FIPE é o principal referencial de
preços de veículos do mercado brasileiro,
consistindo em expressão dos "preços médios
de veículos anunciados pelos vendedores, no
mercado nacional" (vide evento 0787436), ou
seja, não há versões da Tabela FIPE
específicas para unidades da Federação ou
regiões brasileiras.
2. A consideração das avaliações dos veículos
anteriormente realizadas foi entendida como
suficiente para não somente regionalizar os
preços, como individualizá-los, conforme
estado de conservação dos veículos.
3. O uso da Tabela FIPE serviu como elemento
indicativo do comportamento de preços de
mercado e foi utilizado como referência para
atualização proporcional da expectativa de
receita (ou preço de troca) em relação aos
veículos destinados à dação no pagamento
parcial dos novos veículos.
Apresentados os esclarecimentos, entende-se
haver duas alternativas: ou se
considerar válida a estimativa de preço
realizada para os veículos a serem dados em
pagamento, ou se alterar a forma de
pagamento pelos novos veículos, a ser
realizada sem dação dos antigos,
considerando-se a exiguidade de tempo para
nova pesquisa de preços, em razão
da proximidade do fim do exercício 2020 e
suas demandas características, somadas

Parecer 1987 (0789694)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 419



suas demandas características, somadas
àquelas próprias das Eleições - aproveitando-
se o pré-empenho já realizado (0784903).
Na hipótese de considerar-se válida a
metodologia aplicada na estimativa de preços
dos veículos a serem substituídos, atualiza-se
a expectativa de receita/preço de troca,
conforme extrato da Tabela FIPE obtido nesta
data (0787499), considerados os 03 (três)
veículos, conforme segue.

 FIPE AVALIAÇÃO I AVALIAÇÃO II MÉDIAS
09/2020 R$71.925,00 R$34.346,77 R$37.209,00 R$35.777,88
10/2020 R$71.771,00 R$34.273,71 R$37.128,85 R$35.701,28

Dessa forma, a estimativa atualizada de
receita/preço de troca dos veículos é de
R$35.701,28 (trinta e cinco mil, setecentos e
um reais e vinte e oito centavos).
 

Em um primero momento, tomando por base os
esclarecimentos prestados e principalmente verificando-se a
dinâmica do sítio eletrônico que fornece o resultado das
pesquisas de preços de veículos baseados na Tabela Fipe
(www.fipe.org.br), torna-se inexigível a exigência de possível
consignação nos autos de que eventual consulta fora obtida,
tomando por base veículos situados neste Estado de Alagoas,
como outrora fora inferido.   

 
Por outro lado, ocorre que para o caso em questão,

temos duas cotações de preços dos veículos usados deste
Tribunal, obtidas junto a possíveis interessados em maio de
2019 (0549740 e 0549741), onde se buscou "atualizar" tais
valores por meio de aplicação de 'regra de três' dos valores
antigos/recentes dos preços extraídos das Tabela Fipe. Dos
dois valores então "atualizados", fora juntados os valores
atuais da Tabela Fipe, obtendo-se, por fim, os três preços
necessários para a média aritmética necessária para o preço
final estimativo.

 
À princípio, cumpre transcrever trecho da IN

MPOG n.º 5/2014, que dispõe sobre regras para a realização
de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação
de serviços em geral, ao qual faremos uso, por analogia, para
o caso em tela:   

 
Art. 2º - A pesquisa de preços será
realizada mediante a utilização de um
dos seguintes parâmetros, observada a
ordem de preferência:
I - Portal de Compras Governamentais -
www.comprasgovernamentais.gov. br;
II - pesquisa publicada em mídia especializada,
sítios eletrônicos especializados ou de domínio
amplo, desde que contenha a data e hora de
acesso;
III - contratações similares de outros entes
públicos, em execução ou concluídos nos 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data da
pesquisa de preços; ou
IV - pesquisa com os fornecedores.
§ 1º - Em observância à ordem de preferência
estabelecida nos incisos do caput, a utilização
do parâmetro seguinte dependerá da
impossibilidade, devidamente justificada, de
utilização do parâmetro que o precede.
§ 2º - No âmbito de cada parâmetro, o
resultado da pesquisa de preços será a média
dos preços obtidos.
§ 3º - A utilização de outro método para a
obtenção do resultado da pesquisa de preços,
que não o disposto no § 2º, deverá ser
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devidamente justificada pela autoridade
competente.
§ 4º No caso do inciso IV, somente serão
admitidos os preços cujas datas não se
diferenciem em mais de 180 (cento e
oitenta) dias.
(Grifo nosso)

 
 
Em primeiro lugar, entendemos prejudicada a cesta

de preços colacionada aos autos que serviu como base para a
obtenção do preço estimativo dos veículos usados, dada a
diferença temporal, bem acima ao limite acima
disciplinado, que se observam nas datas da consignação dos
valores orçados. Enquanto que as propostas dos possíveis
interessados datam de maio de 2019, o extrato da Tabela Fipe
foi obtido em seu período recente - outubro de 2020.

 
Ademais, cumpre reforçar ainda que a metodologia

aplicada na estimativa de preços dos veículos a serem
substituídos adotada pela Unidade interessada, baseada na
"atualização" dos preços ofertados há mais de um ano por
meio de proporção linear dos preços extraídos em dois
momentos da Tabela FIPE, não encontra guarida - segundo
nosso entendimento- nas normas que norteiam as licitações,
principalmente no tocante à cotação de preços.

 
Diante do exposto, permanece mantida, a fim de

anuirmos favoravelmente quanto à regularidade na aferição
da avaliação de 3(três) veículos usados Volkswagen Gol 1.6,
ano 2011/2012, pertencentes à frota deste Tribunal, a
recomendação quanto à obtenção de nova pesquisa
atualizada junto a possíveis interessados que venham a
fomentar nova cesta de preços, cesta esta que pode vir a ser
complementada pelo resultado de consulta atualizada pela
Tabela Fipe.      

 
Por fim, sugerimos o retorno destes à Secretaria de

Administração para conhecimento e providências.
 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
À Secretaria de Administração.
 
 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 20/10/2020, às 12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 20/10/2020, às 12:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789694 e o código CRC 878D1D98.
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DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2020.
Sigam os autos à SAPEV para, com a devida

urgência, em face do Parecer 1987, da ACAGE (doc. 0789694),
atender nosso Despacho GSAD 0787951, para excluir da
compra os itens que serão submetidos a processo de
desfazimento, posto não haver prazo e condições para nova
pesquisa de preço, considerando a proximidade do
encerramento do exercício, os feitos eleitorais e ainda que os
créditos necessários à aquisição foram objeto de pedido de
crédito adicional, a ser executado ainda neste ano, posto que
a eventual inscrição em restos a pagar comprometerá o
orçamento de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/10/2020, às 13:12, 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
0789707 e o código CRC 426EE972.
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TERMO DE REFERÊNCIA

 

1 – Objeto

Aquisição de 03 (três)
veículos automotores tipo sedã para
funcionar como veículos de serviço,
conforme especificações descritas neste
Termo de Referência.

2 – Justificativas

2.1. As aquisições visam a atender à
necessidade constante de
deslocamentos, veículos com
maior segurança e conforto aos
passageiros. 

2.2. A proposta de agrupamento dos 03
(três) itens potenciais dá-se pela
possibilidade de atingimento de valores
melhores por economia de escala e pela
ausência ameaça de restrição à
competitividade, considerando-se que as
concessionárias de veículos são todas
facilmente capazes de realizar o
fornecimento de 03 (três) unidades.

2.3. A caracterização do ano/modelo do
veículo 2020/2020 ocorre pela possibilidade
de conseguir-se descontos maiores em
razão da substituição de modelos pelos
fabricantes e não impede que sejam
ofertados modelos mais recentes,
2020/2021.

 

3.1 03 (TRÊS) VEÍCULOS
AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ,
NOVO, COR BRANCA, ANO/MOD
MÍNIMO 2020/2020.
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3 – Quantidade
e Especificações

CARACTERÍSTICAS:

 

1 – COR BRANCA;

2 – POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV;

3 – FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A
GASOLINA E ETANOL, NO MÍNIMO ;

4 – CÂMBIO MANUAL;

5 - PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO
ÚTIL DE 400 LITROS.

 

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

 

8 – AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA;

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 – TODOS OS DEMAIS ITENS EXIGIDOS
PELO CONTRAN;
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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 OS VEÍCULOS TODOS OS
DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA
LEGALMENTE EXIGIDOS PARA
CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS
EXIGIDOS PELA LEI Nº 9503/1997;

25 – VEÍCULOS 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 dos veículos, 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
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6 - Pagamento

de Recebimento e mediante a apresentação
da seguinte documentação em vigor:

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

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

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

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

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

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

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

6.6- Em nenhuma hipótese haverá
antecipação de pagamento;

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

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

veículo
automotor

7.1- Os veículos devem terem garantia de
fábrica (assistência técnica), mínima de 03
(três) anos, contada a partir da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;

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

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

7.4- Entende-se por manutenção corretiva,
para os fins a que se 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 ao perfeito funcionamento do
veículo.

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- Os objetos do presente Termo de
Referência deverar 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 13:00h as
19:00h 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
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9 – Do local e do
recebimento
dos Veículos

Provisório;

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

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

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

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

10 – Unidade
Fiscalizadora

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

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

11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

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

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

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

12 – Obrigações
da Contratada

12.1 – Fornecer os veículos novos, cotados
em estrita conformidade com as
especificações de sua proposta, à qual se
vincula, não sendo admitidas retificações,
cancelamentos, quer seja nos preços, quer
seja nas condições estabelecidas;

12.2 – Entregar os veículos objeto do Edital
de Licitação na sede deste Tribunal no
prazo estipulado e pelo preço constante
em sua proposta, devidamente 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
Termo de Referência SAPEV 0789741         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 429



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 dos objetos 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.

14.1 - 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.
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14 –
Sustentabilidade

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

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

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

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

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

 

Maceió/AL, 20 de outubro de 2020.

 

Henrique Cirqueira Freire

Assistente III - SAPEV

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV
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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 outubro de 2020.
R.H.
 
Reporto-me ao Despacho GSAD 0789707, para

aprovar o termo de referência elaborado pela SAPEV
(0789741) para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Remeto os autos à SLC, para ajuste da minuta,
excluindo a hipótese de dação de vepiculos usados.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/10/2020, às 15:36, 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
0789875 e o código CRC 029CC2F6.

0007583-34.2020.6.02.8000 0789875v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0007583-34.2020.6.02.8000
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  03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar
como veículos de serviço, 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 a  aquisição de  03 (três) veículos
automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de serviço, para
este Tribunal, 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. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento da nota de empenho.

2.2. Os veículos automotores devem 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-
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; 

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) Valor dos veículos novos ofertados;

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 ofertado.

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 dis-
puta “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.
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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. 

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
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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. 

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.
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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$ 194.305,00
(cento e noventa e quatro mil e trezentos e cinco reais), 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. 

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

8.8. Também deverá ser encaminhada, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, Declaração de que a Licitante se compromete com a
Sustentabilidade  Ambiental,  nos  termos  das  exigências  impostas  pela  IN  01/2010,  no
modelo do Anexo III.

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

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

8.11. 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.

8.12. 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.

Minuta de edital (ajustada) (0790449)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 447



1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição dos veículos novos ofertados, inclusive marca e modelo;

d) conter o preço total dos veículos novos ofertados.

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. Os  veículos  deverão  ser  entregues  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.

Minuta de edital (ajustada) (0790449)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 452



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  será  efetuado  após  a  entrega  dos  veículos,  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.

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

18.3. 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.

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

18.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.7. 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.

18.8. 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.

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

EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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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 os veículos novos, cotados 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  os  veículos  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.

23.5. 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 os produtos 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 valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-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 cus-
tos, 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 26.11, 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;
ANEXO  III  -  Declaração  de  que  o  licitante  se compromete  com  a
Sustentabilidade Ambiental;
ANEXO IV – Minuta de 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 1.1. Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro,
para funcionar como veículos de serviço, conforme especificações descritas
neste Termo de Referência.

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 – Justificativa

2.1. As aquisições visam a atender à necessidade constante de deslocamen-
tos, veículos com maior segurança e conforto aos passageiros. 

2.2. A proposta de agrupamento dos 03 (três) itens potenciais dá-se pela pos-
sibilidade de atingimento de valores melhores por economia de escala e pela
ausência de ameaça de restrição à competitividade, considerando-se que as
concessionárias de veículos são todas facilmente capazes de realizar o forne-
cimento de 03 (três) unidades.

2.3. A caracterização do ano/modelo do veículo 2020/2020 ocorre pela possi-
bilidade de conseguir-se descontos maiores em razão da substituição de mo-
delos pelos fabricantes e não impede que sejam ofertados modelos mais re-
centes, 2020/2021.

3 – Quantidade e
Especificações

3.1 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR BRANCA,
ANO/MOD MÍNIMO 2020/2020. 

CARACTERÍSTICAS:
 
1 – COR BRANCA; 
2 – POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV;  
3 – FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A GASOLINA E ETANOL, NO MÍNIMO; 
4 – CÂMBIO MANUAL; 
5 - PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO ÚTIL DE 400 LITROS.
 
DEVERA SER EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS ORIGINAIS DE
FÁBRICA:

8 – AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA;
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; 
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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 – 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 FISCALI-
ZADORES. 

24 – CONTER OS VEÍCULOS TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA LEGAL-
MENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS PELA LEI
Nº 9503/1997; 

25 – VEÍCULOS 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 MANUTEN-
ÇÕES 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 do recebimento da Nota de Empe-
nho.

6 - Pagamento

6.1-  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 medi-
ante 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 penali-
dades eventualmente aplicadas;
6.3- A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada da
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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 emis-
são de notas fiscais;
6.5- O preço pactuado no contrato decorrente do Processo Licitatório será fixo
e irreajustável;
6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 
6.7- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e
contribuições  de  que  trata  a  Instrução  Normativa  SRF  nº  480,  de
15/12/2004,modificada pela de nº 539, de 25/04/2005, e pela 706/2007;
6.8- Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo 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- Os veículos devem ter garantia de fábrica (assistência técnica) mínima de
03 (três) anos, incluindo-se acessórios, contada a partir da emissão do Termo
de Recebimento Definitivo;
7.2- A Contratada deverá fornecer  Termo de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na 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 veículo
em perfeitas condições de uso;
7.4- Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este
Termo de Referência, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação
apresentados pelos veículos, compreendendo substituições de peças, ajustes,
reparos e correções necessárias.

8 – 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.
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9 – Do local e do re-
cebimento do Veículo

9.1- Os objetos do presente Termo de Referência deverão ser entregues 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    13:00 h.
as 19:00h. deste regional, à Comissão de Recebimento;
9.2- O recebimento dos bens, 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 Tribu-
nal 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 Co-
missão de Recebi-

mento

11.1- Verificar os produtos objetivando garantir sua qualidade e conformidade
com este Termo de Referência e Edital de Licitação;
11.2– Manter organizado e atualizado um sistema de controle sobre o forneci-
mento 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 do veículo”;
11.4 – Atestar e encaminhar a nota fiscal à Seção de Administração de Prédios
e Veículos – SAPEV;
11.5 – Encaminhar, após recebimento definitivo, os veículos à Coordenadoria
de Material e Patrimônio para as devidas providências.

  12 – Obrigações
da    

      Contratada

12.1 – Fornecer os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as es-
pecificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retifica-
ções, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabeleci-
das;
12.2 – Entregar os veículos objeto do Edital de Licitação na sede deste Tribunal
no prazo estipulado e pelo preço constante em sua proposta, devidamente em-
placados;
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 inter-
médio da rede autorizada ou credenciada do fabricante, de acordo com as nor-
mas específicas, sem qualquer ônus adicional para este Tribunal;
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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, necessá-
rias 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 indireta-
mente à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros,
por sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não excluindo ou redu-
zindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento  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 exe-
cução dos serviços, que não terá qualquer vínculo empregatício com a Contra-
tante;
����� – 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 De-
claração, reconhecida em cartório, quando solicitado.

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 se-
tembro 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 se-
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gurança 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, 20 de outubro de 2020.

             Henrique Cirqueira Freire
              Assistente III - SAPEV

Fernando Antônio Pimentel de Barros
                   Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV
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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

Minuta de edital (ajustada) (0790449)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 466



3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO III

DECLARAÇÃO

_________________________(EMPRESA), CNPJ nº ___________,  através de seu repre-
sentante ___________________________ (nome) , portador do CPF nº _____________ e
do RG nº ______________________, declara que se compromete com a Sustentabili-
dade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010 do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

____________(lugar), _____ de ____________ de 2020.

___________________________________________

Representante da licitante
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020

Contrato nº XX/2020
Processo nº 0007583-34.2020.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO DE FORNECIMENTO  DE
VEÍCULOS,  CELEBRADO  ENTRE  A
UNIÃO,  ATRAVÉS  DO  TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, E A
EMPRESA _________.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de
Andrade,  nº 377 -  Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
seu  Presidente,  Desembargador  Pedro  Augusto  Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento de veículos,
com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº º 10.024/2019 e no Edital do
Pregão Eletrônico n° XX/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais
10.520/02 e 8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais
diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito
público  e,  supletivamente,  notadamente  nos  casos  omissos,  as  disposições  da  Lei
Federal  n°  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  os  princípios  da  teoria  geral  dos
contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto o  fornecimento  de  veículos que
integrarão a frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo conforme Edital do
Pregão nº XX/2020 e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX).
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PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento  será  efetuado  após  a  entrega  dos  veículos,  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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  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.

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

PARÁGRAFO QUARTO - O preço contratado será fixo e irreajustável.

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO SEXTO -  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.

PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

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

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

TX = Percentual de Taxa Anual = 6%.

CLÁUSULA QUINTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, relativos ao PTRES  n°  167674,  Natureza  da  Despesa  n°  339045  (Material
Permanente), compromissadas pela Nota de Emprenho nº XX, de XX de XXXX de 2020, no
valor de R$ XX (XXXX).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Fornecer os veículos novos, cotados 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 os veículos 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
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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

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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO   - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO   - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.
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PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.  

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução para o fornecimento dos
objetos do Edital do PE nº XX/2020;

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 contratu-
al, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência terá início a partir da data da assinatura deste
instrumento e fim no dia 31 de dezembro de 2020, com eficácia legal após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

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

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;
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VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante contratada, durante a execução da contratação, fica-
rá sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravi-
dade dos casos a seguir:

a)  multa de mora de 0,5% (cinco centésimos por cento) ao dia, aplicável até o 5º
(quinto) dia de atraso, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na regulari-
zação de vício não justificado ou de justificativa não aceita pela Administração, calcu-
lado sobre o valor total do contrato;

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em vir-
tude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias na en-
trega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa não
aceita pela Administração;

PARÁGRAFO QUARTO - 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.

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste contrato poderão ser impostas cumu-
lativamente com as demais.

PARÁGRAFO  SEXTO  -  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.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO NONO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

PARÁGRAFO DEZ -  O 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. 

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

PARÁGRAFO DOZE -  Se o  contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça
no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO DEZESSETE  -  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.
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PARÁGRAFO DEZOITO - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO

          Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada,
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

      Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA

        Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° XX/2020  e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº XXXX.

CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

        Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato lavrado em duas  cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e
testemunhas abaixo:

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL  
                       Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

                                                       Presidente do TRE/AL

Pela Empresa        
                                                 Representante da empresa

Minuta de edital (ajustada) (0790449)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 475



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

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2020.
À AJ-DG, com a minuta de edital ajustada.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 20/10/2020, às 21:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790450 e o código CRC 6ABB9D6D.

0007583-34.2020.6.02.8000 0790450v1
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PROCESSO : 0007583-34.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

 

Parecer nº 2004 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Diretor-Geral,
 
De volta a esta AJ-DG os presentes autos

eletrônicos, que visam à aquisição de 03 (três) veículos
automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como
veículos de serviço, para este Tribunal, tudo de acordo com a 
versão mais recente do Termo de Referência (0789741), que
seguiu aprovada pelo Senhor Secretário de Administração
(0789875).

Iniciada a análise da minuta do edital por esta AJ-
DG, por meio do Despacho AJ-DG (0768145), foram suscitadas
algumas questões, resolvidas no decorrer da instrução.

Em seguida, por meio do Parecer nº 1.908
(0784370), esta AJ-DG formulou algumas recomendações,
dentre elas:

 

"Sem embargo, há alguns
aperfeiçoamentos que parecem
necessários:
(...)
b) Aferir a avaliação dos veículos
usados da frota deste Regional,
conforme item 3, in fine,  do presente
parecer, pelo  que se suscita a
participação da ACAGE, na forma da
regulamentação de regência;
 

De posse dos autos, a ACAGE exarou os Pareceres
1.944 (0786521) e 1.987 (0789694), ambos no sentido de
questionar os preços obtidos através da tabela FIPE,
sugerindo, por fim, a realização de  pesquisa atualizada de
preços junto a possíveis interessados para fomentar nova
cesta de preços, a ser complementada pela tabela FIPE.

Em face de tais apontamentos, a SAD no evento
0789707, entendeu pela conversão da compra com dação em
pagamento para compra simples dos veículos e consequente
abertura de processo para desfazimento dos automóveis que
seriam entregues como parte do pagamento, tendo em vista a
impossibilidade de nova aferição de preços em razão da
proximidade do encerramento do presente exercício, os feitos
eleitorais e ainda que os créditos necessários à aquisição
foram objeto de pedido de crédito adicional, a ser executado
ainda neste ano.

Dessa forma, foram elaborados novo Termo de
Referência 0789741, já aprovado pela Secretaria de
Administração (0789875), e nova minuta de edital (0790449),
na qual foi excluída a hipótese de dação de veículos usados.

Concluindo,  em complemento ao Parecer nº 1.908
(0784370) e ao Parecer nº 1.937 (0786056), esta Assessoria
Jurídica  aprova, nos termos do parágrafo único do art. 38, da
Lei nº 8.666/93, em face de sua regularidade jurídica, a
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minuta do edital de licitação (0790449) na modalidade pregão,
na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, objetivando
aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero
quilômetro, para funcionar como veículos de serviço deste
Regional, 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 21/10/2020, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 21/10/2020, às 15:05, 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
0790793 e o código CRC E851DD1C.

0007583-34.2020.6.02.8000 0790793v8
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CONCLUSÃO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 2004 (0790793), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que aprovou
a minuta do edital de licitação (0790449) na modalidade
pregão, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo
sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de
serviço deste Regional, tudo de acordo com a requisição
promovida pela Secretaria de Administração, tornem-se os
autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador
Presidente, para a necessária e competente deliberação, com
a recomendação de que seja autorizada a fase extena do
certame licitatório.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/10/2020, 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
0792031 e o código CRC 7B98DE1A.

0007583-34.2020.6.02.8000 0792031v1
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PROCESSO : 0007583-34.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição. Veículos sedã.

 

Decisão nº 2549 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0792031.

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 03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero
quilômetro, para funcionar como veículos de serviço deste Regional,
conforme solicitado pela Secretaria de Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0790449, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 2004 (0790793), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 23/10/2020, às 20:55, 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
0792790 e o código CRC 9C39C779.

0007583-34.2020.6.02.8000 0792790v3
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DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2020.
À SLC, para cumprimento da Decisão Presidência

nº 2549 (doc. 0792790).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/10/2020, às 20:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0793623 e o código CRC 155B9F1F.

0007583-34.2020.6.02.8000 0793623v1
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº 82/2020 Nº 82/2020

PROCESSO Nº 0007583-34.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 12 de novembro 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  03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar
como veículos de serviço, 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 a  aquisição de  03 (três) veículos
automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de serviço, para
este Tribunal, 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. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento da nota de empenho.

2.2. Os veículos automotores devem 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-
sessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
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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; 

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.

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-
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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
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 
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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) Valor dos veículos novos ofertados;

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
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
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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 ofertado.

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 dis-
puta “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.
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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. 

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
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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. 

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.
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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$ 194.305,00
(cento e noventa e quatro mil e trezentos e cinco reais), 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. 

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

8.8. Também deverá ser encaminhada, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, Declaração de que a Licitante se compromete com a
Sustentabilidade  Ambiental,  nos  termos  das  exigências  impostas  pela  IN  01/2010,  no
modelo do Anexo III.

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

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

8.11. 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.

8.12. 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 dos veículos novos ofertados, inclusive marca e modelo;

d) conter o preço total dos veículos novos ofertados.

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. Os  veículos  deverão  ser  entregues  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  será  efetuado  após  a  entrega  dos  veículos,  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.

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

18.3. 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.

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

18.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.7. 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.

18.8. 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.

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

EM = I x N x VP,
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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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 os veículos novos, cotados 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  os  veículos  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.

23.5. 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 os produtos 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 valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-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 cus-
tos, 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 26.11, 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;
ANEXO  III  -  Declaração  de  que  o  licitante  se compromete  com  a
Sustentabilidade Ambiental;
ANEXO IV – Minuta de 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, 27 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 1.1. Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro,
para funcionar como veículos de serviço,  conforme especificações descritas
neste Termo de Referência.

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 – Justificativa

2.1. As aquisições visam a atender à necessidade constante de deslocamen-
tos, veículos com maior segurança e conforto aos passageiros. 

2.2. A proposta de agrupamento dos 03 (três) itens potenciais dá-se pela pos-
sibilidade de atingimento de valores melhores por economia de escala e pela
ausência de ameaça de restrição à competitividade, considerando-se que as
concessionárias de veículos são todas facilmente capazes de realizar o forne-
cimento de 03 (três) unidades.

2.3. A caracterização do ano/modelo do veículo 2020/2020 ocorre pela possi-
bilidade de conseguir-se descontos maiores em razão da substituição de mo-
delos pelos fabricantes e não impede que sejam ofertados modelos mais re-
centes, 2020/2021.

3 – Quantidade e
Especificações

3.1 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR BRANCA,
ANO/MOD MÍNIMO 2020/2020. 

CARACTERÍSTICAS:
 
1 – COR BRANCA; 
2 – POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV;  
3 – FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A GASOLINA E ETANOL, NO MÍNIMO; 
4 – CÂMBIO MANUAL; 
5 - PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO ÚTIL DE 400 LITROS.
 
DEVERA SER EQUIPADO COM, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS ORIGINAIS DE
FÁBRICA:

8 – AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA;
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; 
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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 – 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 FISCALI-
ZADORES. 

24 – CONTER OS VEÍCULOS TODOS OS DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA LEGAL-
MENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS PELA LEI
Nº 9503/1997; 

25 – VEÍCULOS 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 MANUTEN-
ÇÕES 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 do recebimento da Nota de Empe-
nho.
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6 - Pagamento

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

7 – Garantia e 
Assistência

Técnica do veículo

7.1- Os veículos devem ter garantia de fábrica (assistência técnica) mínima de
03 (três) anos, incluindo-se acessórios, contada a partir da emissão do Termo
de Recebimento Definitivo;
7.2- A Contratada deverá fornecer  Termo de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na 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 veículo
em perfeitas condições de uso;
7.4- Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este
Termo de Referência, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação
apresentados pelos veículos, compreendendo substituições de peças, ajustes,
reparos e correções necessárias.
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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- Os objetos do presente Termo de Referência deverão ser entregues 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    13:00 h.
as 19:00h. deste regional, à Comissão de Recebimento;
9.2- O recebimento dos bens, 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 Tribu-
nal 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 Co-
missão de Recebi-

mento

11.1- Verificar os produtos objetivando garantir sua qualidade e conformidade
com este Termo de Referência e Edital de Licitação;
11.2– Manter organizado e atualizado um sistema de controle sobre o forneci-
mento 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 do veículo”;
11.4 – Atestar e encaminhar a nota fiscal à Seção de Administração de Prédios
e Veículos – SAPEV;
11.5 – Encaminhar, após recebimento definitivo, os veículos à Coordenadoria
de Material e Patrimônio para as devidas providências.

  12 – Obrigações
da    

      Contratada

12.1 – Fornecer os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as es-
pecificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retifica-
ções, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabeleci-
das;
12.2 – Entregar os veículos objeto do Edital de Licitação na sede deste Tribunal
no prazo estipulado e pelo preço constante em sua proposta, devidamente em-
placados;
12.3 – Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o período
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de garantia, respeitando o prazo máximo de 3 (três) dias, contados a partir da
comunicação do defeito apresentado, para a conclusão dos reparos, por inter-
médio da rede autorizada ou credenciada do fabricante, de acordo com as nor-
mas 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, necessá-
rias 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 indireta-
mente à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros,
por sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não excluindo ou redu-
zindo 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 exe-
cução dos serviços, que não terá qualquer vínculo empregatício com a Contra-
tante;
����� – 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 De-
claração, reconhecida em cartório, quando solicitado.

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 se-
tembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de
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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 se-
gurança 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, 20 de outubro de 2020.

             Henrique Cirqueira Freire
              Assistente III - SAPEV

Fernando Antônio Pimentel de Barros
                   Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV
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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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ANEXO III

DECLARAÇÃO

_________________________(EMPRESA), CNPJ nº ___________,  através de seu repre-
sentante ___________________________ (nome) , portador do CPF nº _____________ e
do RG nº ______________________, declara que se compromete com a Sustentabili-
dade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010 do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

____________(lugar), _____ de ____________ de 2020.

___________________________________________

Representante da licitante
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Contrato nº XX/2020
Processo nº 0007583-34.2020.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO DE FORNECIMENTO  DE
VEÍCULOS,  CELEBRADO  ENTRE  A
UNIÃO,  ATRAVÉS  DO  TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, E A
EMPRESA _________.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de
Andrade,  nº 377 -  Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
seu  Presidente,  Desembargador  Pedro  Augusto  Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa
__________, situada à _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento de veículos,
com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº º 10.024/2019 e no Edital do
Pregão Eletrônico n° 82/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais
10.520/02 e 8.666/93, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais
diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito
público  e,  supletivamente,  notadamente  nos  casos  omissos,  as  disposições  da  Lei
Federal  n°  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  os  princípios  da  teoria  geral  dos
contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto o  fornecimento  de  veículos que
integrarão a frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo conforme Edital do
Pregão nº 82/2020 e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX).
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PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento  será  efetuado  após  a  entrega  dos  veículos,  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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  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.

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

PARÁGRAFO QUARTO - O preço contratado será fixo e irreajustável.

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO SEXTO -  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.

PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO OITAVO - 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:
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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%.

CLÁUSULA QUINTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, relativos ao PTRES  n°  167674,  Natureza  da  Despesa  n°  339045  (Material
Permanente), compromissadas pela Nota de Empenho nº XX, de XX de XXXX de 2020, no
valor de R$ XX (XXXX).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Fornecer os veículos novos, cotados 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 os veículos 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 Contratante, durante
a execução do contrato, bem como indicar o responsável para acionamento referente
aos Termos de Garantia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO   - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO   - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
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inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.  

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução para o fornecimento dos
objetos do Edital do PE nº 82/2020;

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 contratu-
al, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência terá início a partir da data da assinatura deste
instrumento e fim no dia 31 de dezembro de 2020, com eficácia legal após a publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

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

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

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

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante contratada, durante a execução da contratação, fica-
rá sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravi-
dade dos casos a seguir:

a)  multa de mora de 0,5% (cinco centésimos por cento) ao dia, aplicável até o 5º
(quinto) dia de atraso, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na regulari-
zação de vício não justificado ou de justificativa não aceita pela Administração, calcu-
lado sobre o valor total do contrato;

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em vir-
tude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias na en-
trega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa não
aceita pela Administração;

PARÁGRAFO QUARTO - 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.

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste contrato poderão ser impostas cumu-
lativamente com as demais.

PARÁGRAFO  SEXTO  -  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.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - 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.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO NONO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

PARÁGRAFO DEZ -  O 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. 

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

PARÁGRAFO DOZE -  Se o  contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça
no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO DEZESSETE  -  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.
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PARÁGRAFO DEZOITO - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO

          Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada,
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

      Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA

        Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° 82/2020  e às estipulações da proposta de preços da
Contratada, evento SEI nº XXXX.

CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

        Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato lavrado em duas  cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e
testemunhas abaixo:

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL  
                       Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

                                                       Presidente do TRE/AL

Pela Empresa        
                                                    Representante da empresa
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EDITAL Nº 75 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2020

 

PROCESSO Nº 0007583-34.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 12 de novembro 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 03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro, para
funcionar como veículos de serviço, 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 a aquisição de 03 (três) veículos automotores

Edital 75 (0795093)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 524



tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de serviço, para este Tribunal,
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. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar
do recebimento da nota de empenho.

 

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

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

a) Valor dos veículos novos ofertados;

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
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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 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 ofertado.

 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
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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 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
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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;

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.
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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$ 194.305,00 (cento
e noventa e quatro mil e trezentos e cinco reais), 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. Também deverá ser encaminhada, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, Declaração de que a Licitante se compromete com a
Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, no
modelo do Anexo III.

 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

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

8.12. 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.
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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.
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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;

Edital 75 (0795093)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 535



b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes 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.
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9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

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

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

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

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

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

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

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA
PROPOSTA VENCEDORA.

 

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

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 dos veículos novos ofertados, inclusive marca e modelo;
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d. conter o preço total dos veículos novos ofertados.

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

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

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

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

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

 

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

 

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

11 - DOS RECURSOS.
 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

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

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
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11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

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

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA.

 

12.1. A sessão pública poderá ser
reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de
recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele
dependam;
b) Quando houver erro na aceitação
do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal
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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.
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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.

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
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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. Os veículos deverão ser entregues 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
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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.

 

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
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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.
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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.

 

18 - DO PAGAMENTO

 

18.1. O pagamento será efetuado após a entrega dos veículos, 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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18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.

 

18.3. 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.

 

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

 

18.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

 

18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

18.7. 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.

 

18.8. 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.

 

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela a ser paga;
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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 execução
contratual, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

22.1. São obrigações da contratada:

 

a) Fornecer os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as
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especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações,
cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas;

 

b) Entregar os veículos 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
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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.

 

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

 

23.5. 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
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de Recebimento designada pela Administração do TRE/AL.

 

24.2. São atribuições da Comissão de Recebimento:

 

a) Verificar os produtos 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
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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 26.11, 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;

ANEXO III - Declaração de que o licitante se compromete com a Sustentabilidade
Ambiental;

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

 

Maceió/AL, 27 de outubro de 2020.

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0795092.

Em 27 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 29/10/2020, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0795093 e o código CRC D4AA81A9.

0007583-34.2020.6.02.8000 0795093v2
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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 05302020102900106

Nº 208, quintafeira, 29 de outubro de 2020ISSN 16777069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIAGERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 4/2020

CONVENENTES: Tribunal Regional Federal da 4ª Região e TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO RIO GRANDE DO SUL. OBJETO: Permitir ao TRE/RS o acesso de dados e a emissão de
certidões da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 4ª Região, relativas a antecedentes e
condenações criminais e condenações cíveis que impliquem inelegibilidade, com o fim
específico de utilização no exercício de suas atribuições institucionais. BASE LEGAL: art. 116
e parágrafos da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 27/10/2025. P.A. 0014409
34.2013.4.04.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 000275959.2020.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 23/2020. Contratante:
TRE/AC. Contratada: SMART TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ sob o n.º
11.621.176/000187. Objeto: prestação de serviços de telecomunicações por meio de
Sistemas Móveis de Transmissão de Voz e Dados via Satélite  SMSat. Valor: R$ 924.975,64
(novecentos e vinte e quatro mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro
centavos). Período de Vigência: 29/10/2020 a 29/04/2021. NE: 2020NE000561. Data de
Assinatura: 28/10/2020. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretora Geral
do TRE/AC em exercício, e Alex Soares Janot, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 000167268.2020.6.01.8000. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 16/2019. Contratante: TRE/AC. Contratada: AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ nº 04.558.234/000100. Objeto: 1.repactuar os valores do contrato, com fundamento no
art. 12 do Decreto n.º 9.507/2018, com efeitos a partir de outubro de 2019. 2. acrescer, com
fundamento no art. 65, I, b, e § 1º, da Lei nº 8.666/93, 25 (vinte e cinco) diárias sem pernoite
(item 05) e 20 (vinte) diárias com pernoite (item 06). 3. prorrogar, com fundamento no art.
57, II, da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de 12 (doze) meses (30/10/2020 a 29/10/2021), o prazo
de vigência estabelecido na Cláusula Segunda  subitem 2.1  do instrumento contratual
original. Data de assinatura: 28/10/2020. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho,
Diretor Geral do TRE/AC e Fernanda Wanderley Oliveira, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 00758334.2020. Objeto: Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo
sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de serviço, para este Tribunal,
conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital. . Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 29/10/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Farol  Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011500082
2020. Entrega das Propostas: a partir de 29/10/2020 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/11/2020 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet  27/10/2020) 70011000012019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 32/2020, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES: União,
através do TREAP e a empresa AMAPÁ LOC EIRELI. Objeto: prestação de serviços de
locação de grupos geradores a serem utilizados nas Eleições Municipais de 2020. Valor do
contrato: R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). VIGÊNCIA: um mês, a partir de sua
assinatura. Data de assinatura: 28/10/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira,
Presidente do TRE/AP, e Adriano Alves de Lima, representante da contratada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 23/2020 (000236328.2020.6.03.8000) que tem
por objeto a locação de veículos.

MacapáAP, 27 de outubro de 2020.
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA

DIRETORIAGERAL

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 26/2020

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
19/10/2020 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico  Renovação de Software Total de Itens
Licitados: 00001 Novo Edital: 29/10/2020 das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca
Júnior, Nr. 1502 Centro  MACAPA  AP. Entrega das Propostas: a partir de 29/10/2020 às
13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/11/2020, às 14h00 no
site www.comprasnet.gov.br.

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoeira

(SIDEC  27/10/2020) 070029000012020NE000031

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020 - UASG 70029

Nº Processo: 000241961.2020. Objeto: Aquisição de 03 (três) veículos novos (0 Km), da classe
de serviço, tipo passeio sedan compacto, e 01 (um) veículo de serviço tipo VAN utilitário novo
(0 Km), para transportes de passageiros (mínimo de 15 lugares + 1 condutor), conforme
especificações abaixo, dandose como parte do pagamento na aquisição dos veículos novos 04
(quatro) veículos usados de propriedade do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá..
Total de Itens Licitados: 2. Edital: 29/10/2020 das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca
Júnior, Nr. 1502,, Central  Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029500027
2020. Entrega das Propostas: a partir de 29/10/2020 às 13h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 12/11/2020 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet  27/10/2020) 70029000012020NE000031

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 13919866.2020.6.05.8000. OBJETO: Contratação do IV Congresso
Excelência em Gestão e Liderança, na modalidade EAD on line. FAVORECIDO: Norte
Educação Executiva Eireli. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR:
R$ 7.600,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 28/10/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 20260/2018. Objeto: Contratação de empresa seguradora para cobertura dos
bens móveis e imóveis do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará  TRE/CE, por um período de
12 (doze) meses, conforme as especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. . Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 29/10/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro  Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/700075000552020. Entrega das Propostas: a partir
de 29/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/11/2020
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIASGnet  27/10/2020) 70007000012020NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 20330/2020. Objeto: SRP para eventual aquisição de álcool líquido, para
higienização de superfícies inanimadas das mesas receptoras de votos, num eventual 2º
turno, conforme as especificações do edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 29/10/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime
Benevolo 21  Centro,  Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/700075
000902020. Entrega das Propostas: a partir de 29/10/2020 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/11/2020 às 14h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet  27/10/2020) 70007000012020NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 116º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa ao acréscimo contratual dos quantitativos
medidos a maior relativos aos serviços constantes no 15º termo aditivo. O total de
acréscimo importa na quantia de R$ 18.557,39 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e sete
reais e trinta e nove centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,0338% 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, §1º, 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 19.649/2020.
Assina, pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente. DATA:
27/10/2020

DIRETORIAGERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 125/2020 celebrado com a pessoa física SÉRGIO
EDMILSON ARAÚJO. Objeto: Este termo visa ao acréscimo de 3 diárias para o serviço de
locação de veículo com motorista, a ser prestado por pessoa física, para atender ao
Cartório Eleitoral da 38ª ZE, em Campos Sales. O acréscimo corresponde ao valor total de
R$ 577,80 (quinhentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), correspondendo ao
percentual de 20% sobre o total contratado. Fundamento: no art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/93 e suas alterações e na autorização superior contida no PAD n.º 21.422/2020.
Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, DiretorGeral do TRECE. DATA: 26/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 58/2020 celebrado com a empresa LOKAL RENT
A CAR EIRELI. Objeto: A alteração do valor unitário de cada urna transportada, com o
intuito de manter o valor total do contrato, uma vez que os elementos que compõem o
custo e a especificação do serviço (quilometragem percorrida, o número de veículos e
motoristas necessários à execução do serviço), permanecem inalterados. Retificar o item
4.1 da Cláusula Quarta  Do Preço e do Reajuste, que passa a ser: 4.1. Pela contratação do
serviço (lotes 1, 3 e 6), objeto deste instrumento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA ,
o valor total de R$ 244.664,30 (duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e
quatro reais e trinta centavos), conforme discriminado na tabela anexa ao aditivo.
Fundamento: Art. 65, II, c e d, da Lei nº 8.666/90, e na autorização do DiretorGeral
contida no PAD nº 21.274/2020. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, DiretorGeral do TRE
CE, e pela empresa, Cristiano Marques de Almeida. DATA: 27/10/2020.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 214/2020 celebrado com IMPAC TO
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI EPP. Objeto: a fim de alterar o contrato, promovendo a
alteração da representante da empresa, que passa a ser a Senhora Aldenira Alexandre
Moreira, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 20190659810 SSPCE e CPF
n.º836.680.5530. Fundamento: o art. 60 da Lei nº 8.666/1993 e na autorização do Diretor
Geral, contida no PAD n.º 21.886/2020. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, DiretorGeral
do TRECE. DATA: 28/10/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 29/10/2020, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796803 e o código CRC 6B77732E.

0007583-34.2020.6.02.8000 0796803v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Com a devida vênia, roga-se observar a possível

necessidade de reforço do pré-empenho destinado à
aquisição, após a mudança da forma de pagamento, com a
exclusão da dação de veículos.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção Substituto, em 06/11/2020, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0802882 e o código CRC 42FC37D0.

0007583-34.2020.6.02.8000 0802882v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2020.
Em atenção ao Despacho SAPEV 0802882, remeto

os autos à COFIN, sem prejuízo das ações a cargo do Sr.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/11/2020, às 00:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0804899 e o código CRC FF9BBDDA.

0007583-34.2020.6.02.8000 0804899v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0804899).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/11/2020, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0805752 e o código CRC 2CDF34D5.

0007583-34.2020.6.02.8000 0805752v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 10/11/2020, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0805774 e o código CRC EDC2121A.

0007583-34.2020.6.02.8000 0805774v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 417

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 09/11/2020, às 18:49, 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
0805776 e o código CRC A1CC27CD.
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m[a:sv:�g\bZ�f�:̂b_]q:f:_]]bz:̂f:l[az_:]\kf]]b{_q:_̀�:_:f̂bdj[:̂[:Z[{[:_̀[q:_:lbz:̂f:f{b̀_a:_:̂f]k[Z̀bZ\b̂_̂f
_̂:af_hb�_dj[:̂[]:mafnef]u
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Pregão Eletrônico

70011 .822020 .3949 .4290 .48352500

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00082/2020

 
Às 14:00 horas do dia 12 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal PORTARIA 81/2020 de 25/03/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho
de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 007583-34.2020, para realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 00082/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 03 (três) veículos
automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de serviço, para este Tribunal, conforme especificações e condições
assentadas no ANEXO I do edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR BRANCA, ANO/MOD MÍNIMO 2020/2020.
CARACTERÍSTICAS: 1 COR BRANCA; 2 POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV; 3 FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A GASOLINA E ETANOL, NO MÍNIMO;
4 CÂMBIO MANUAL; 5 - PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO ÚTIL DE 400 LITROS, conforme especificações do Edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 194.305,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - AUTOMÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS LTDA Não Não 3 R$ 72.000,0000 R$ 216.000,0000 12/11/2020

12:04:49
Marca: CHEVROLET 
Fabricante: CHEVROLET 
Modelo / Versão: ONIX PLUS 1.0 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: CHEVROLET MODELO: ONIX PLUS 1.O 03 (TRÊS) VEÍCULOS
AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR BRANCA, ANO/MOD 2020/2020. COR BRANCA; POTÊNCIA 116 CV; FUNCIONAMENTO
FLEX, MOVIDO A GASOLINA E ETANOL; CÂMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS; PORTA-MALAS COM VOLUME ÚTIL DE 416LITROS. AR-
CONDICIONADO DE FÁBRICA; DIREÇÃO ELÉTRICA; PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO PINTADOS NA MESMA COR DO
VEÍCULO; FARÓIS DE NEBLINA; TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS; COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL EM ALTURA E
PROFUNDIDADE; TAPETES DE BORRACHA; CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, VEÍCULO COM 4 (QUATRO) PORTAS,
COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; AIRBAGS FRONTAL PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS; PROTETOR DE CÁRTER; TODOS OS
DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN; SOM AUTOMOTIVO AM/FM/BLUETOOTH/MP3; ANTENA EXTERNA PARA AM/FM;
PELÍCULA NOS VIDROS DIANTEIRO, LATERAIS E TRASEIRO, NO NÍVEL MÁXIMO, DENTRO DOS PADRÕES PERMITIDOS PELOS
ÓRGÃOS FISCALIZADORES. VEÍCULOS JÁ LICENCIADO JUNTO AO DETRAN/AL, ISENTO DE IPVA;

12.542.460/0001-20 BRASNORTE VEICULOS E
ACESSORIOS LTDA

Não Não 3 R$ 81.500,0000 R$ 244.500,0000 10/11/2020
11:50:42

Marca: VOLKSWAGEM 
Fabricante: VOLKSWAGEM AUTOMOVEIS DO BRASIL 
Modelo / Versão: VIRTUS 1.6 FLEX, 04 PORTAS ANO/MOD: 2020-2021 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR BRANCA, ANO/MOD
2020/2021. CARACTERÍSTICAS: 1 – COR BRANCA; 2 – POTÊNCIA 117 CV; 3 – FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A GASOLINA E
ETANOL, NO MÍNIMO; 4 – CÂMBIO MANUAL; 5 - PORTA-MALAS COM VOLUME ÚTIL DE 521 LITROS. DEVERA SER EQUIPADO COM,
NO MÍNIMO, OS SEGUINTES ITENS ORIGINAIS DE FÁBRICA: 8 – AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA; 9 – DIREÇÃO 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 –; 19 – 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 OS VEÍCULOS TODOS OS
DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA LEGALMENTE EXIGIDOS PARA CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS EXIGIDOS PELA LEI Nº
9503/1997; 25 – VEÍCULOS 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

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 244.500,0000 12.542.460/0001-20 12/11/2020 14:00:08:127
R$ 216.000,0000 03.935.826/0001-30 12/11/2020 14:00:08:127
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 12/11/2020
14:05:30 Item Aberto.

Início 1a Etapa
da Disputa
Fechada

12/11/2020
14:34:57

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
216.000,0000 e R$ 244.500,0000.

Encerrada
Disputa Fechada

12/11/2020
14:41:24 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 12/11/2020
14:41:24 Item encerrado.

Recusa 12/11/2020
15:18:35

Recusa da proposta. Fornecedor: PEDRAGON AUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.935.826/0001-30, pelo melhor lance
de R$ 216.000,0000. Motivo: Não houve negociação de valores, conforme chat de conversação.

Recusa 12/11/2020
15:32:05

Recusa da proposta. Fornecedor: BRASNORTE VEICULOS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.542.460/0001-20,
pelo melhor lance de R$ 244.500,0000. Motivo: Não houve negociação de valores, conforme chat de
conversação.

Item cancelado
no julgamento

12/11/2020
15:33:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve negociação de valores, já que os lances ofertados encontram-
se acima do estimado pela Administração deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 12/11/2020
14:00:22

Srs(as) Licitante, boa tarde. Declaro aberto o presente pregão eletrônico.

Pregoeiro 12/11/2020
14:00:36

Srs(as) Licitantes, inicialmente verificaremos a conformidade das propostas apresentadas, em
seguida será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 12/11/2020
14:05:04

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 12/11/2020

14:05:32
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 12/11/2020
14:34:57

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 216.000,0000
e R$ 244.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:39:57 do dia 12/11/2020.

Sistema 12/11/2020
14:41:24

O fornecedor da proposta no valor de R$ 216.000,0000 não enviou lance único e fechado para o
item 1.

Sistema 12/11/2020
14:41:24

O fornecedor da proposta no valor de R$ 244.500,0000 não enviou lance único e fechado para o
item 1.

Sistema 12/11/2020
14:41:24

A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 12/11/2020
14:41:24

O item 1 está encerrado.

Sistema 12/11/2020
14:41:26

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 12/11/2020
14:46:17

Para PEDRAGON AUTOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª ofertou um lance superior ao
estimado pela Administração. Aceita negociar?

03.935.826/0001-30 12/11/2020
14:47:44

Boa tarde, Sr. Pregoeiro!! Qual é o valor estimado? Para que eu possa consultar a diretoria.

Pregoeiro 12/11/2020
14:50:26

Para PEDRAGON AUTOS LTDA - R$ 194.305,00

03.935.826/0001-30 12/11/2020
14:52:17

Irei consultar a diretoria.

Pregoeiro 12/11/2020
14:52:37

Para PEDRAGON AUTOS LTDA - Agradeço.

03.935.826/0001-30 12/11/2020
15:06:03

Sr. Pregoeiro, infelizmente esse é o menor preço que conseguimos fazer, pois temos que pagar
diferença de imposto.

Pregoeiro 12/11/2020
15:09:17

Para PEDRAGON AUTOS LTDA - Qual seria o seu menor preço?

03.935.826/0001-30 12/11/2020
15:14:08

O menor preço autorizado pela diretoria é R$ 214.890,00, pois não temos mais o modelo 2020.

Pregoeiro 12/11/2020
15:18:06

Para PEDRAGON AUTOS LTDA - Agradeço a participação de V.Sª. Tenha uma excelente tarde.

Pregoeiro 12/11/2020
15:19:04

Para BRASNORTE VEICULOS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª ofertou um
lance superior ao estimado pela Administração. Aceita negociar?

12.542.460/0001-20 12/11/2020
15:23:49

Boa tarde Sr Pregoeiro. infelizmente não temos como acatar o seu valor estimado.

Pregoeiro 12/11/2020
15:24:25

Para BRASNORTE VEICULOS E ACESSORIOS LTDA - Qual seria o seu menor preço?

12.542.460/0001-20 12/11/2020
15:30:12

Infelizmente nao temos como reduzir, tendo em vista aumento de preços mensalmente e os
modelos não será mais ano 2020
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Pregoeiro 12/11/2020
15:30:48

Para BRASNORTE VEICULOS E ACESSORIOS LTDA - Agradeço a participação de V.Sª. Tenha uma
excelente tarde.

12.542.460/0001-20 12/11/2020
15:31:31

um instante

12.542.460/0001-20 12/11/2020
15:31:50

consultando a diretoria

Sistema 12/11/2020
15:33:01

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos
na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 12/11/2020
15:34:00

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/11/2020 às 16:04:00.

12.542.460/0001-20 12/11/2020
15:35:02

Sr. Pregoeiro, reiteramos nossa mensagem anteriormente. Não temos como acatar o seu valor
estimado

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 12/11/2020 15:33:01 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de Prazo 12/11/2020 15:34:00 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/11/2020 às 16:04:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:07 horas do dia 12 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

RODRIGO FERREIRA MOURA
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00082/2020 

Às 16:07 horas do dia 12 de novembro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00082/2020, referente ao Processo nº 007583-
34.2020, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no
quadro Resultado da Adjudicação. 
 
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 
 

Resultado da Adjudicação

 
Item: 1
Descrição: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE TIPO SEDÃ, NOVO, COR BRANCA, ANO/MOD MÍNIMO 2020/2020.
CARACTERÍSTICAS: 1 COR BRANCA; 2 POTÊNCIA MÍNIMA 101 CV; 3 FUNCIONAMENTO FLEX, MOVIDO A GASOLINA E ETANOL, NO MÍNIMO; 4
CÂMBIO MANUAL; 5 - PORTA-MALAS COM VOLUME MÍNIMO ÚTIL DE 400 LITROS, conforme especificações do Edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 194.305,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Observações
Item cancelado
no julgamento

12/11/2020
15:33:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve negociação de valores, já que os lances ofertados encontram-
se acima do estimado pela Administração deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2020.
Sr. Secretário de Administração.
 
Reporto-me no presente para informar o fracasso do

Pregão Eletrônico n.º 82/2020, tendo em vista que os lances
ofertados estavam acima do valor estimado por esta Administração. 

 
 Ata do Pregão Eletrônico 82/2020: 0808701
 
 Termo de Adjudicação/registro fracasso: 0808702
 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 12/11/2020, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0808708 e o código CRC 0B99545C.

0007583-34.2020.6.02.8000 0808708v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2020.
Ao Senhor Diretor-Geral,
 
Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria o

resultado do Pregão Eletrônico nº 81/2020, declarado
fracassado pelo Sr. Pregoeiro, de acordo com o Despacho
PREG 0808708.

Observo que o Tribunal buscava, com o certame,
adquirir três veículos de serviço para substituir  outros três
veículos da frota, já em uso há mais de cinco anos, conforme
consta da justificativa da proposição.

A compra foi estimada em R$ 194.305,00
(docs. 0761202), valor este reservado (doc. 0784903). 

Ocorre que não se vislumbra perspectiva para a
repetição do certame em face da proximidade do
encerramento do exercício, posto que para a repetição seria
necessária nova instrução, por conta da necessidade de se
atualizar o preço, e o pregão só poderia ser marcado para o
mês de dezembro, o que inviabilizaria a entrega dos veículos
ainda neste exercício.

Nessa perspectiva, peço vênia para sugerir que o
feito eveolua à Presidência, para homologação dos atos do
Pregoeiro, e, em paralelo, à STI, para consultar se os céditos
poderiam ser direcionados a alguma demanda da Unidade que
esteja depenente de recursos para abertura de ordem de
fornecimento (Ata de Registro de Preços).

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/11/2020, às 12:03, conforme art. 1º, III, "b", da
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Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0809383 e o código CRC 6EBFA149.

0007583-34.2020.6.02.8000 0809383v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 13 de novembro de 2020.
Conforme proposto no Despacho GSAD 0809383, tornem-

se os autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador
Presidente, com a sugestão de que seja efetivada a homologação dos
atos praticados pelo Pregoeiro, que declarou fracassado o Pregão
Eletrônico nº 81/2020 (0808708), o qual buscava adquirir três
veículos de serviço para substituir  outros três veículos da frota, já
em uso há mais de cinco anos.

Outrossim, como também sugerido pelo Sr. Secretário de
Administração, sigam, em paralelo, os autos à STI "para consultar se
os céditos poderiam ser direcionados a alguma demanda da Unidade
que esteja depenente de recursos para abertura de ordem de
fornecimento (Ata de Registro de Preços)".

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/11/2020, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0809675 e o código CRC 0BCFB487.

0007583-34.2020.6.02.8000 0809675v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2020.
Aos Coordenadores de Infraestrutura e de Soluções

Corporativas, para análise e manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/11/2020, às 18:27, 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
0809858 e o código CRC 874A7C65.

0007583-34.2020.6.02.8000 0809858v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2020.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação, 
 
Em resposta ao questionamento presente no Despacho

STI 0809858, informo que esta Coordenadoria não possui nenhum
tipo de demanda que permita o uso imediato deste crédito. 

 
Respeitosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 14/11/2020, às 09:32, 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
0809966 e o código CRC 0B1F2438.

0007583-34.2020.6.02.8000 0809966v1
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PROCESSO : 0007583-34.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Homologação. Atos do Pregoeiro. Fracasso. Pregão Eletrônico nº 82/2020.

 

Decisão nº 2834 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento supra do Senhor
Diretor-Geral no evento SEI 0809675, com fulcro nas informações do
Senhor Secretário de Administração (0809383) e Despacho PREG SEI
0808708, noticiando o fracasso do Pregão Eletrônico n° 82/2020, que
tinha por objeto a aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo
sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de serviço deste
Regional, conforme solicitado pela Secretaria de Administração,
HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro, nos termos do
inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
conhecimento e demais providências administrativas necessárias.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 14/11/2020, às 12:27, 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
0809979 e o código CRC 6987F510.

0007583-34.2020.6.02.8000 0809979v2

Decisão 2834 (0809979)         SEI 0007583-34.2020.6.02.8000 / pg. 574



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

 

DESPACHO

Maceió, 15 de novembro de 2020.
À Diretoria Geral, STI e SAD
 
Sr. Diretori e Srs. Secretários,
 
Em atenção à Conclusão GDG  0809675, Despachos

STI 0809858 e GSAD 0809383; esta unidade técnica entende
que há possibilidade concreta de utilização dos recursos
disponíveis (R$ 194.305,00), via Proc SEI nº 0001030-
68.2020.6.02.8000, desde que urgenciadas e ultimadas
suas etapas internas.

 
Projeta-se, a seguinte destinação, com base na

Proposta de evento 0806184:
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE
PREÇO
UNIT

(R$)

PREÇO
TOTAL

(R$)

2 4
Solução de Controle de Acesso Remoto SONICWALL
SMA 410 + GMS Licenses+ 5YR GMS Support PN: 02-
SSC-2801/01-SSC-7662/01-SSC7676/01-SSC-7677

01 Unid. 34.900,00 34.900,00

2 5
Licenças Adicionais para a Solução de Controle de
Acesso Remoto SONICWALL SMA 400/410 Additional
100 licenses + 5YR Support PN: 01-SSC-2246/01-
SSC-1770/01-SSC1768

02 Unid. 35.500,00 71.000,00

3 7
7 Licença de Expansão para SonicWall NSA
SONICWALL NSA 6650 and 6600 EXPANDED
LICENSE PN: 01-SSC-4481

01 Unid. 9.500,00 9.500,00

TOTAL 115.400,00

 
Outra posibilidade de emprego do saldo

remanescente é no Proc SEI nº 0007757-43.2020.6.02.8000,
licenciamento de ferramenta de vulnerabilidade (IRP/TRE/PB),
com licitação com data provável para o dia 25/11/2020.

Destaco ser a ferramenta de vulnerabilidade
software, portanto, a priori, de ágil entrega e conferência.

 
 

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 15/11/2020, às 08:42, 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
0810508 e o código CRC 36F6154F.

0007583-34.2020.6.02.8000 0810508v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de novembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Informo que há possibilidade de utilização dos

recursos indicados pelo Secretário de Administração, desde
que urgenciadas e ultimadas as etapas internas relativas ao
processo SEI nº 0001030-68.2020.6.02.8000, conforme
alertou o Coordenador de Infraestrutura.

 
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 15/11/2020, às 09:18, 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
0810540 e o código CRC CDCA0F41.

0007583-34.2020.6.02.8000 0810540v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de novembro de 2020.
À Diretoria-Geral e à ACAGE
 
 
Peço vênia ao Senhor Diretor-Geral e à Senhora

Assessora de Contas e Apoio à Gestão para solicitar que seja
dada prioridade de tramitação ao PA SEI nº 0001030-
68.2020.6.02.800, para efeito de destinação tempestiva dos
créditos consignados nestes autos, com vistas ao atendimento
das demandas de TI.

Respeitosamente/Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/11/2020, às 10:15, 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
0810571 e o código CRC 356720B4.

0007583-34.2020.6.02.8000 0810571v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de novembro de 2020.
Tomo ciência do Despacho GSAD 0810571,

objetivando prioridade na tramitação do Processo SEI
nº 0001030-68.2020.6.02.800, para efeito de destinação
tempestiva dos créditos consignados nestes autos, com vistas
ao atendimento das demandas de TI.

Observo que referido procedimento está em trâmite
na Assessoria de Contas e Apoio à Gestão. 

Desta feita, remetam-se os autos à ACAGE para
ciência da solicitação encaminhada pelo Senhor Secretário de
Administração.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/11/2020, 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
0810578 e o código CRC F9B0FC34.

0007583-34.2020.6.02.8000 0810578v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2020.
Ao Senhor Diretor-Geral,
Ao Senhor Secretário de Administração,
 
Ao tempo em que acuso ciência do Despacho

GSAD 0810571 e, por conseguinte, do Despacho
GDG 0810578, cuja tônica reside na concessão de prioridade
na análise do procedimento constante nos autos do Processo
SEI nº 0001030-68.2020.6.02.800, informo que estes autos
foram há pouco remetidos para conhecimento a Vossa
Senhoria, Senhor Secretário de Administração, visando o
atendimento de apontamento inserto no Parecer n.º
2197/2020 (0809439).

 
Cumpre esclarecer que eventual demora se deu em

face do atendimento às inúmeras demandas habituais dessa
Assessoria, prejudicada ainda mais pelas atividades inerentes
ao último pleito eleitoral, que provocou a redução temporária
do corpo técnico nesses últimos dias.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 17/11/2020, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0810939 e o código CRC E7B24FF5.

0007583-34.2020.6.02.8000 0810939v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2020.
Atesto ciência acerca do conteúdo do Despacho

ACAGE 0810939.
 
Retornem-se os autos à Assessoria de Contas e

Apoio à Gestão e à Secretaria de Administração, para
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/11/2020, às 17:25, 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
0811016 e o código CRC E2134DD9.

0007583-34.2020.6.02.8000 0811016v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2020.
À COFIN, para anular a reserva de crédito, devendo

observar o que consta do Despacho COINF 0810508.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2020, às 22:44, 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
0811507 e o código CRC 5A8EDBC4.

0007583-34.2020.6.02.8000 0811507v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0811507).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/11/2020, 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
0811823 e o código CRC BEF073C3.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Saldo PE 360 (0811956).

Observação:

PE 435 anula totalmente PE 360.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 18/11/2020, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0811957 e o código CRC 3D30ED8A.
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DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2020.
 
Considerando exauridas por essa Assessoria

técnica todas as medidas que se faziam necessárias para o
prosseguimento regular dos autos n.º 0001030-
68.2020.6.02.8000, com a expedição do Parecer n.º 2197/2020
(0809439), procedo aqui com a conclusão destes autos, nesta
data.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 18/11/2020, às 15:50, 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
0812000 e o código CRC CAB27547.
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DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2020.
Retornem os autos à Unidade demandante, para

ciência e posterior conclusão do feito na Unidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/11/2020, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0812109 e o código CRC 08C250BB.
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