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

 

Memorando nº 86 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 03 de fevereiro de 2020.

Para:SAD

Assunto:RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2018

 

Senhor Secretário,

 

Trata-se de solicitação de renovação contratual referente ao Contrato nº
08/2018 celebrado entre este Regional e a empresa Neo Consultoria e Administração de
Benefícios Eireli-EPP, cujo vencimento dar-se-á no próximo dia 19/04/2020.

A empresa solicitante anexa ao procedimento manifestação de interesse na renovação
contratual, 0386239, 

Com vistas ao prosseguimento, a Sapev promove a juntada das certidões:

1. FGTS - 0651652
2. TRABALHISTA - 0651651   
3. RECEITA FEDERAL - 0651648 

Ressaltamos que o Instrumento contratual, evento 0378884, consta do procedimento
principal, P.A. nº 0010233-59.2017.6.02.8000 devidamente relacionado a este.

 A Contratada já se manifestou interessada na prorrogação contratual, conforme
solicitação 0651767;

Assim, essa Gestão considera que, s.m.j., que foram observados os requisitos
exigíveis para a renovação contratual, restando comprovada a vantajosidade da
continuidade da prestação, inclusive com vistas a minimizar custos com uma nova
contratação.

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

-ALTERAÇÃO DE DATA DE FECHAMENTO DA NOTA FISCAL-

Empresa: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP.
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Procedimento
Administrativo: 0010233-
59.2017.6.02.8000

Contrato: 08/2018

Objeto: Fornecimento de Combustíveis para abastecer a forta do TRE/AL

DOCUMENTAÇÃO GERAL

Consta dos autos, a seguinte
documentação geral
necessária a quaisquer alterações
contratuais?

Sim Não Evento/Obs.

1 Documentação referente ao
procedimento licitatório realizado? X  

PA SEI 0010233-59.2017.6.02.8000,
especialmente
eventos 0346873, 0362405  0373064 e 0368625.

2 Contrato original assinado pelas
partes? X  0381195

3 Eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?  X Não há.

4
Extrato da publicação na imprensa
oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?

 X Não há.

5

O prazo de vigência do ajuste
(contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente?
(Orientação Normativa/AGU nº 03,
de 01/04/2009)?

X  Vigente até 19/04/2020.

6

Consulta ao SICAF para verificar se
há registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne
proibida de celebrar
contrato administrativo e alcancem a
Administração contratante?

X  
0441204, SICAF e Certidão Negativa Municipal;

0441207, extrato do Portal da Transparência.

7
Previsão de recurso orçamentário
para suportar a despesa, conforme
o caso.

X  Natureza de despesa 339030,
eventos 0373769, 0374118 e 0467457.

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA ADITIVAÇÃO/SUPRESSÃO

Além da documentação geral,
acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária
à formalização da prorrogação
contratual?

Sim Não Evento/Obs.
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1
Manifestação da contratada
concordando com os acréscimos
e/ou supressões que serão
formalizados no termo aditivo?

X  0481873

2

Orçamento detalhado em planilhas
que expresse a composição dos
custos unitários da alteração,
conforme art. 7º, §2º, II, da Lei
nº 8.666/93?

  X  

3

Foram observados, na formação
dos termos aditivos, os limites
quantitativos previstos no § 1º do
artigo 65 da Lei nº
8.666/93, considerando
individualmente os
acréscimos/supressões?

 X NÃO HOUVE TERMO ADITIVO.

4

Justificativa que assegure a
pertinência entre os serviços
originariamente contratados e os
serviços que serão acrescidos
e/ou suprimidos, mediante aditivo?

 X NÃO HAVERÁ ALTERAÇÃO NESTE SENTIDO.

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Gestor Contratual, em 10/02/2020, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0651572 e o código CRC 9C0F1FDC.

0000867-88.2020.6.02.8000 0651572v5
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.165.749/0001-10
Certidão nº: 3149962/2020
Expedição: 03/02/2020, às 15:24:46
Validade: 31/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
25.165.749/0001-10, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Justiça Eleitoral

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo
critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões eletrônicos ou
tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos
prédios deste Tribunal,  próprios,  locados ou cedidos, para atender as necessidades
ordinárias para o período de 60 (sessenta) meses,  e parte das necessidades de um
pleito eleitoral (2018).

2. DA JUSTIFICATIVA  

2.2. A contratação de uma empresa para Gestão de Abastecimento de Veículos visa
não apenas o fornecimento de combustíveis aos veículos da frota do TRE – AL em todo
o Estado, mas permitir que os mesmos possam ser abastecidos na eventualidade da
realização de viagens a outros Estados da Federação. Este contrato permitirá também
que este Regional tenha acesso a um sistema informatizado que possa fornecer
informações precisas e seguras sobre a frota, permitindo o controle da mesma,
orientando a tomada de decisões gerenciais acerca dos veículos, roteiros e
condutores. Assegurará também um melhor controle orçamentário evitando o uso de
recursos de suprimento de fundos quando da ocasião de viagens a lugares distantes
do município sede. Cabe também ressaltar que a abertura de um certame licitatório
pelo critério de menor taxa de administração é um fator de racionalização da aplicação
dos recursos públicos.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. A empresa contratada deverá confeccionar um cartão eletrônico, ou emissão de
outro  dispositivo  tecnológico para cada veículo do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da Contratante, a saber, TRE -
AL, descrição sucinta do veículo e placa, de acordo com relação constante do ANEXO
II.

3.2. A cada cartão eletrônico ou dispositivo tecnológico será atribuído previamente um
limite de crédito mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-23 (para
os  veículos  que  utilizam  o  diesel  s-10) para consumo do veículo, cujo valor será
determinado pela Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, de acordo
com o uso de cada um dos veículos cadastrados.

3.3. A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20  (vinte) cartões magnéticos ou
outro  dispositivo  tecnológico habilitados para o abastecimento de quaisquer outros
veículos que estejam a serviço do TRE - AL, ficando os cartões sob a guarda da Seção
de Administração de Prédios e Veículos.

1
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Justiça Eleitoral

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

3.4. As cotas mensais de consumo de combustível de cada veículo  serão definidas
pelo TRE – AL, podendo a SAPEV solicitar cotas extras quando necessário.

3.4.1 As cotas mensais deverão ser creditadas no primeiro dia útil após aquele da data
da fatura mensal e as cotas extras deverão ser creditadas imediatamente após a sua
solicitação.

3.5. Os cartões magnéticos ou outros dispositivos tecnológicos deverão ser entregues
na Seção de Administração de Prédios e Veículos, acompanhados das respectivas
instruções de utilização, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da
data da assinatura do contrato.

3.6. Somente poderão ser abastecidos os veículos que contiverem as características
registradas nos respectivos dispositivos.

3.7. O TRE - AL, atendendo às necessidades de serviço, poderá solicitar o
remanejamento dos créditos não utilizados para outros cartões/dispositivos, ou
reutilizá-los de forma que julgar mais conveniente aos interesses da Administração.

3.8. A empresa contratada deverá providenciar o cancelamento imediato dos cartões
magnéticos/dispositivos que forem extraviados, perdidos ou roubados, impedindo a
utilização dos respectivos créditos restantes tão logo receba comunicação do TRE/AL.

3.9. A contratada deverá substituir os cartões magnéticos/dispositivos que tenham
perdido a validade, que apresentem defeitos que impeçam a sua utilização ou que
forem extraviados em, no máximo, 10 (dez) dias corridos após a solicitação da Seção
de Administração de Prédios e Veículos, sem qualquer ônus adicional.

3.10. O sistema deverá permitir a identificação dos condutores dos veículos.

3.11. A cada operação de uso do cartão/dispositivo, deverá ser emitido um cupom onde
conste, no mínimo, a identificação do posto (nome e endereço), data e hora da
transação, número da autorização, valor da operação, identificação do veículo (placa),
identificação do condutor (matrícula), leitura do hodômetro no momento do
abastecimento, tipo de combustível, quantidade de litros fornecida e saldo disponível
do cartão.

3.12. O sistema deverá permitir a alteração do limite de crédito de cada
cartão/dispositivo, o bloqueio, desbloqueio e/ou troca de senhas do veículo e/ou do
condutor, em tempo real, mediante solicitação da Seção de Administração de Prédios e
Veículos.

3.13. A empresa contratada deverá manter um banco de dados onde deverão constar
os dados dos veículos, dos condutores, das operações de abastecimento e os
parâmetros de controle estabelecidos para a frota.

3.14. A empresa contratada deverá disponibilizar via Internet, em tempo real e
mediante senhas de controle de acesso, os registros dos dados dos abastecimentos e
relatórios com informações gerenciais, financeiras e operacionais que permitam o
controle das despesas, condutores e consumo específico por veículo, além dos
possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados.

2
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Justiça Eleitoral

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

3.15. Os relatórios disponibilizados deverão permitir o acesso a informações referentes
aos volumes e/ou valores dos abastecimentos, quilometragens, consumo e preços
praticados pelos postos credenciados, permitindo que os dados acima possam ser
relacionados aos veículos, condutores e postos de abastecimentos.

3.16. Os relatórios deverão permitir a análise parcial ou total das operações de
abastecimento e consumo de combustíveis ocorridas no período selecionado.

3.17. Deverão ser enviados para a SAPEV e-mails de alerta sempre que houver
alguma operação que apresente inconsistência e/ou fuja aos parâmetros
preestabelecidos.

4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

4.3. Manter uma rede de postos de abastecimento credenciados e equipados para
aceitar transações com os cartões eletrônicos nos estados da região nordeste e
especificamente nas seguintes cidades do estado de Alagoas: Arapiraca, Delmiro
Gouveia, Maceió, Maribondo, Novo Lino, Olho D’água das Flores, Palmeira dos Índios,
Penedo, Porto Calvo, Porto Real do Colégio, Santana do Ipanema, São Miguel dos
Campos, São Sebastião, União dos Palmares;

4.3.1. É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos
pertencentes a uma única distribuidora;

4.4. Manter credenciado, pelo menos, 02 (dois) postos de abastecimento, de
distribuidoras distintas, localizados a uma distância máxima de 5 Km da sede do TRE –
AL;

4.4.1. Manter credenciado na cidade de Arapiraca pelo menos 02 (dois) postos de
abastecimento;

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

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

4.7. Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões eletrônicos
ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações necessárias ao
controle e gestão dos abastecimentos;

4.8. Reembolsar pontualmente aos postos credenciados os valores referentes aos
combustíveis fornecidos através da presente contratação, asseverando-se que o TRE –

3
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AL não responderá solidária ou subsidiariamente pelo reembolso, sendo este de
exclusiva responsabilidade da empresa contratada;

4.9. Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: Nome do
estabelecimento, endereço e  telefone;

4.10. Adimplir inteira e totalmente todas as despesas decorrentes da prestação dos
serviços objeto da presente contratação, inclusive salários dos seus empregados,
taxas, impostos, custos administrativos e de impressão de comprovantes de
abastecimentos, encargos sociais e previdenciários como também indenizar todo e
qualquer prejuízo pessoal ou material que possa advir direta ou indiretamente ao TRE
– AL, ou terceiros, no exercício do presente contrato;

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

4.12. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar
da solicitação, salvo ocorrência de força maior;

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

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

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

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

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

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

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado como Gestor;

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal;

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

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

4
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6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SER VIÇOS

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

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

7. DO PAGAMENTO

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

7.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida mensalmente, detalhando o valor total dos
combustíveis fornecidos no período e o respectivo valor dos serviços de
gerenciamento, devendo ser acompanhada de um relatório analítico discriminando os
abastecimentos realizados no período contendo as seguintes informações:

- Identificação do posto de abastecimento;

- Identificação do veículo;

- Tipo de combustível;

- A data e hora da transação;

- Quantidade de litros fornecida;

- Valor da operação.

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

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

7.5. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única;

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

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

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

9. DA DOTAÇÃO

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados à custa do orçamento
destinado ao exercício de 2018 (ordinário e pleitos).

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

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

10.1.1. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

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

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

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

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

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

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

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

11.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a compra
de combustíveis para os veículos do TRE-AL, mais o valor da Taxa de Administração,
conforme consta do item 11.9.

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

11.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição dos combustíveis.
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11.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas,
podendo ser solicitada a demonstração de exeqüibilidade da proposta.

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

11.7. A listagem com a rede de postos credenciada deverá ser apresentada e
aprovada pela SAPEV antes da assinatura do contrato . 

11.8. A frota e equipamentos pertencentes ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é
composta até a presente data por:

- 10 automóveis tipo passeio;

- 2 microônibus (van);

- 1 microônibus (van) tipo furgão

- 4 caminhonetes a diesel

- 3 caminhões;

- 4 motocicletas

- 3 geradores.

- 1 ônibus

11.9. A estimativa de consumo anual de combustíveis é:

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
NO EXERCÍCIO DE 2018  ORDINÁRIO

Gasolina R$ 95.280,00

Óleo Diesel R$ 70.500,00

Valor Total dos Combustíveis   R$ 166.980,00

Arla 32 R$ 1.200,00

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

VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL R$ __________

VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 
2018 (PLEITOS)

GASOLINA R$ 19.700,00

DIESEL R$ 11.255,56

ARLA-32 R$ 300,00

VALOR TOTAL R$ 31.255,56

7

Termo de Referência ORIGINÁRIO (0651772)         SEI 0000867-88.2020.6.02.8000 / pg. 14



      
Justiça Eleitoral

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

11.10. Os preços praticados pelos postos da rede credenciada são aqueles de
mercado;

11.11. Os Preços Unitários de Referência dos Combustíveis, utilizados na tabela que
compõe o item 11.9, correspondem ao Preço Médio ao Consumidor no município de
Maceió, no Levantamento de Preços efetuado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis –  ANP, no mês de novembro  do corrente ano, e servem,
unicamente, para a estimativa do valor a ser empenhado / contratado;

11.12. Conforme a necessidade e havendo vantajosidade, o gestor do contrato poderá
autorizar o abastecimento com álcool combustível, principalmente, considerando-se
que há 08 (oito) veículos oficiais com motores bi-combustíveis, ou seja, podem ser
abastecidos com gasolina ou álcool, ressaltando-se que tal hipótese não interferirá nos
valores estimados apresentados no sub-item 11.9;

11.13. A SAPEV poderá solicitar o credenciamento de novos postos de abastecimento,
caso os postos da capital citados no item 4.4 ou os postos do interior citados no item
4.3 estejam praticando preços acima dos limites apontados pela tabela da ANP;

11.14. A SAPEV poderá também, em caso de necessidade, solicitar o credenciamento
de novos postos de abastecimento, considerando-se entre outras situações o
atendimento de alguma região específica do estado de Alagoas não contemplada pela
relação de cidades enumeradas no subitem 4.3;

11.15. A SAPEV considerará como não credenciado todo posto de abastecimento que
conste da relação de Postos Revendedores Autuados e/ou Interditados por Qualidade
de Combustíveis da ANP;

11.16. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar à
SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.3, cabendo a essa
unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da
administração pública;

12. DA VIGÊNCIA

12.1. O contrato terá vigência a partir de sua assinatura até 60 (sessenta meses), com
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

Maceió/AL, 07 de novembro de 2017.

Gustavo Antonio Góis dos Santos

Assistente I – SAPEV
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ANEXO     I

PLANILHA     DE     FORMAÇÃO     DE     PREÇOS

ITEM ÚNICO

Contratação de empresa especializada para prestação  de
serviços de gestão de abastecimento de combustíveis , com a
utilização de cartões magnéticos, da frota de veícu los a
serviço deste TRE/AL.

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

    Valor base (B) R$ 198.235,56 (ordinário +pleitos)

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

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados obse rvando-se a fórmula
acima, onde a variável será sempre a taxa de admini stração proposta.

O valor base (B) R$ 198.235,56 corresponde à estima tiva de gasto de
combustível, conforme item 11.9 do Termo de Referên cia. 
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ANEXO     II

DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRE-AL

ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB COMBUSTÍVEL
01 Citroen Jumper M33M 23 S Branca NME 3489 2010/2011 diesel

02 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2564 2011 gasolina

03 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2544 2011 gasolina

04 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca NMG 2274 2011 gasolina

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 Branca ORE 7431 2012/2013 diesel
06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000 Branca OHC 1923 2013/2013 diesel
07 Van Ford / Transit furgão 2.2 Branca ORK 7700 2013/2013 diesel
08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex Preta ORI 7195 2013/2013 gasolina
09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel  Preta ORI 3539 2013/2014 diesel
10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 gasolina
11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 gasolina
12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 gasolina
13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 gasolina

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel Cor
Branca

QLD 0340 2015/2016 diesel

Maceió/AL, 08 de novembro de 2017.

Gustavo Antonio Góis dos Santos

Assistente I - 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, 10 de fevereiro de 2020.
À SAPEV.
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os autos a Vossa Senhoria, solicitando

que seja feito um extrato do termo de referência,
demonstrando os critérios de aceitabilidade da proposta, bem
como os quantitativos previstos para utilização no exercício,
para efeitos de aferição de compatibilidade de preços.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2020, 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
0654940 e o código CRC 2A391492.

0000867-88.2020.6.02.8000 0654940v1
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EXTRATO - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

Senhor Secretário de Administração,
 
De ordem do senhor Chefe da SAPEV, em cumprimento ao

determinado em despacho (0654940), apresenta-se extrato:
 
I- Do edital de Pregão Eletrônico n.º09/2018,

"9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
9.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das
Propostas de Preços pelo critério de menor preço
global, caracterizado pela menor taxa de
administração, decidindo sobre a aceitação do preço
obtido.
9.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, será
admitido como limite máximo o valor estimado pela
Administração, ou seja, o preço de referência, de R$
198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e
trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), haja
vista que o valor estimado para taxa de
administração foi zero. O valor estimado representa
uma média das várias propostas coletadas no
mercado e, de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca
de preços inferiores.
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o
licitante que oferecer a menor taxa de administração
sobre o volume de vendas estimado e tiver atendido
a todas as exigências editalícias.
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o
pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das
Propostas de Preços.
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não
for aceitável, ou se o licitante desatender às
exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este
item, o pregoeiro poderá negociar com o licitante
para que seja obtido preço melhor.
9.6. A Planilha de Custos e Formação de Preços
deverá ser confeccionada conforme o modelo contido
no Anexo I-A e enviada quando for solicitado pelo
pregoeiro."

Extrato SAPEV 0655482         SEI 0000867-88.2020.6.02.8000 / pg. 19



 
II- Do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n.º09/2018 (Termo

de Referência):
"11.9. A estimativa de consumo anual de
combustíveis é:

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
NO EXERCÍCIO DE 2018 ORDINÁRIO
Gasolina R$95.280,00
Óleo Diesel R$70.500,00
Arla 32 R$1.200,00
Valor Total dos Combustíveis R$166.980,00
Taxa de Administração do Sistema de Gestão
(estimada em____% R$________

VALOR ESTIMADO ANUAL R$________

 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018 (PLEITOS)
GASOLINA R$19.700,00
DIESEL R$11.255,56
ARLA-32 R$300,00
Taxa de Administração do Sistema de Gestão
(estimada em____% R$________

VALOR ESTIMADO ANUAL R$31.255,56

 

III- Do Anexo I-A do Edital de Pregão Eletrônico n.º09/2018:

"PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM ÚNICO
Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de gestão de abastecimento de combustíveis,
com a utilização de cartões magnéticos, da frota de
veículos a serviços deste TRE/AL.

Taxa de
Administração
(A)

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

Valor base (B) R$198.235,56 (ordinário+pleitos)
VALOR DA
PROPOSTA R$x,xx (Informar o valor obtido por (((A/100)xB)+B))

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
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Judiciário, em 11/02/2020, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655482 e o código CRC 8160FA61.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2020.
Remeto os autos à SEIC para aferir a

compatibilidade dos preços contratados com aqueles
praticados no mercado, servindo-se, para tanto, do Termo de
Referência originário 0651772 e do extrato da contratação
preparado pela Unidade requisitante (doc. 0655482).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/02/2020, às 09:06, 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
0656813 e o código CRC 1CFF2CF0.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Relatór io gerado no dia 27/02/2020 14:59:04  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: cotação SEI 0000867-88.2020.6.02.8000. Gestão de Abastecimento
Combustíveis.

Pesquisa realizada entre 14/02/2020 10:47:35 e 17/02/2020 18:35:00

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

1) controle de abastecimento de veículos 16 1 Unidade 36884,63 R$ 36.884,63

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração | Superintendência de
Administração do Ministério da Fazenda/PB

NºPregão:42019
UASG:170050

20/08/2019 R$ 0,12

2 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | CIA DE DESENVOLVIMENTO
DO VALE DO SÃO FRANCISCO-BA

NºPregão:22019
UASG:195004

22/08/2019 R$ 0,00

3 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
Delegacia Federal da Agricultura em Santa Catarina

NºPregão:12019
UASG:130072

22/08/2019 R$ 0,00

4 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
Delegacia Federal de Agricultura na Bahia

NºPregão:52019
UASG:130029

26/08/2019 R$ 0,00

5 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Superintendencia do
Desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO

NºPregão:92019
UASG:533018

02/09/2019 R$ 56.708,84

6 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária | Superintendência Regional do Estado do
Pará | Unidade Avançada de Altamira

NºPregão:12019
UASG:373032

10/10/2019 R$ 0,00

7 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF | Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba

NºPregão:82019
UASG:195012

11/10/2019 R$ 116.023,81

8 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do
Nordeste | 6ª Região Militar | 28ºBatalhão de Caçadores

NºPregão:112019
UASG:160454

11/10/2019 R$ 0,01

9 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Secretaria da Receita Federal |
Superintendências Regionais da Receita Federal | Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil - 8ª Região Fiscal

NºPregão:152019
UASG:170133

30/10/2019 R$ 0,00

10 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária | Superintendência Regional de Sergipe

NºPregão:32019
UASG:373052

05/11/2019 R$ 0,00

11 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | Ministério Público do Trabalho |
Procuradoria Regional do Trabalho - 19ª Região

NºPregão:82019
UASG:200202

09/12/2019 R$ 45.926,33

12 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA/CNPC

NºPregão:192019
UASG:135010

05/12/2019 R$ 264.497,90

13 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA FACTO ES

NºPregão:32019
UASG:462939

22/01/2020 R$ 0,12

14 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA RJ NºPregão:142019
UASG:926609

21/01/2020 R$ 56.141,30

15 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL NºPregão:172019
UASG:926285

02/12/2019 R$ 50.855,70

Valor Unitário R $
39.343,61
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$ 36.884,63

Item 1: controle de abastecimento de veículos R$ 36.884,63

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,12

Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/PB

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de prestação de serviços de
empresa especializada em gerenciamento, controle e fornecimento de
combustíveis em rede de postos credenciados por meio de sistema de gestão
integrada para abastecimento da frota pertencente ou a serviço da Gerência da
Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia na Paraíba e
unidades atendidas..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Taxa de administração
referente à prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de
combustíveis em rede de postos credenciados por meio de sistema de gestão
integrada para abastecimento da frota pertencente ou a serviço do Ministério da
Economia na Paraíba e de órgãos por ela atendidos.

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 20/08/2019 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42019 / UASG:170050

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/08/2019 16:21

Homologação: 21/08/2019 09:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Serviço

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.165.749/0001-10
* VENCEDOR *

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - R$ 0,12

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de prestação de serviços de empresa especializada em gerenciamento, co
ntrole e fornecimento de combustíveis em rede de postos credenciados por meio de sistema de gestão integrada para abastecimento da frota pertencente ou a 
serviço da Gerência da Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia na Paraíba e unidades atendidas.                                    

Preço
Público

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS / (2) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NºLicitação:784151 26/09/2019 R$ 0,02

Valor Unitário R $
0,02

Valor Global: R$ 36.884,63

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade prestação de serviços de gestão de frota, com fornecimento de cartão para aquisição de combustível do tipo diesel s10, na form
a de créditos em cartões magnéticos personalizados, para os veículos que compõem a frota do coren-rn e prestação de serviço
s de administração e gerenciamento das respectivas transações comerciais, geradas em postos credenciados junto à empresa,
conforme condições constantes deste termo, devendo a empresa contratada oferecer uma rede de postos credenciados que co
mpreende as cidades de natal, mossoró, caicó, pau dos ferros em mais de um posto por cada cidade e na cidade de natal a ofert
a seja mais ampla, no mínimo cinco postos credenciados. conforme especificações técnicas descritas no termo de referência, 
anexo i do edital.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
LAURENT PIERRE (11) 3631-7730 licitacao@neofacilidades.com.br

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

Órgão: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO-BA

Objeto: Fornecimento e gerenciamento do abastecimento de combustíveis, para frota
de veículos da 2ª Superintendência Regional da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba CODEVASF-2ªSR,
grupos geradores, máquinas e equipamentos, mediante utilização de cartão
eletrônico (com chip ou código de barras), com controle operacional através de
sistema informatizado, para atender a demanda da 2ª Superintendência
Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Paranaíba CODEVASF-2ªSR..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Taxa de administração
referente ao serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível,
correspondente à soma dos valores totais estimados do subitem 1.2 do Termo
de Referência, Anexo I do Edital.

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 22/08/2019 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:195004

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/08/2019 16:10

Homologação: 30/08/2019 14:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.039.966/0001-11
* VENCEDOR *

LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME R$ 0,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Taxa de administração referente ao serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível, correspondente à soma dos valores totais estima
dos do subitem 1.2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RODRIGO (15) 3546-1903 licitacao@linkbeneficios.com.br

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

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Delegacia Federal da Agricultura em Santa Catarina

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gerenciamento
de frota, para fornecimento de combustíveis, serviços de manutenção
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, pneus e acessórios, lavação
e serviços de guincho/reboque, para os veículos automotores, máquinas e
equipamentos desta SFA-SC, por meio de cartão eletrônico, conforme Edital e
Anexos..

Descrição: Administração / Distribuição - Cartão Magnético - Taxa de
Administração

CatSer: 19208 - Contratação de serviços de gerenciamento informatizado do
abastecimento da frota de veículos da ELETROACRE, através da utilização da
tecnologia de cartões, paralelamente com o credenciamento de postos de
combustíveis.

Data: 22/08/2019 09:20

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:130072

Lote/Item: 1/12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/09/2019 09:53

Homologação: 11/09/2019 10:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: SERVIÇO

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME R$ 0,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Taxa de Administração                                    

Telefone: Emai l :
(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

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

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Delegacia Federal de Agricultura na Bahia

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de serviços de GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE
VEÍCULOS COMBUSTÍVEIS (Álcool (Etanol), Diesel comum, Diesel-S10,
Gasolina) utilizados na frota de veículos oficiais da SFA-BA, mediante o regime
de EXECUÇÃO INDIRETA, por preço Global, envolvendo a implantação e
operação de um sistema informatizado de gestão, via internet, através da
tecnologia de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, atendendo a
demanda da frota de veículos oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento Superintendência Federal de Agricultura na Bahia MAPA/SFA-
BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e
seus anexos..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -
Percentual de cobrança referente à taxa de administração pelos serviços
prestados (2,0 % - média da pesquisa de preços sobre o valor total estimado,
somatório dos itens 02 a 04)

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 26/08/2019 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:52019 / UASG:130029

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/08/2019 11:19

Homologação: 05/09/2019 15:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.506.307/0001-57
* VENCEDOR *

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A R$ 0,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Taxa de Administração O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de GERENCIAMENTO 
DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COMBUSTÍVIES (Álcool (Etanol), Diesel comum, Diesel-S10, Gasolina) utilizados na frota de veículos oficiais da SFA-BA, medi
ante o regime de EXECUÇÃO INDIRETA, por preço Global, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado de gestão, via internet, através da 
tecnologia de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, atendendo a demanda da frota de veículos oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci
mento – Superintendência Federal de Agricultura na Bahia MAPA/SFA-BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anex
os. Validade da Proposta: 90 dias                                    

Telefone: Emai l :
(51) 3590-7900 fiscal@goodcard.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 56.708,84
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Órgão: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 
Superintendencia do Desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de gestão de
abastecimento de veículos automotores, por intermédio de rede de postos de
combustíveis credenciados, mediante o uso de cartão eletrônico com chip, para
o abastecimento da frota de veículos da Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste no Distrito Federal/DF e entorno, bem como de veículos
locados para atender servidores e colaboradores desta Autarquia nas viagens a
serviço às capitais e municípios dos Estados de Goiás/GO, Mato Grosso/MT e
Mato Grosso do Sul/MS, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Serviços de gestão de
abastecimento de veículos automotores, por intermédio de rede de postos de
combustíveis credenciados, mediante o uso de cartão eletrônico com chip, para
o abastecimento da frota de veículos da Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste.

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 02/09/2019 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:533018

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/09/2019 10:50

Homologação: 05/09/2019 09:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME R$ 56.708,84

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços de gestão de abastecimento de veículos automotores, por intermédio de rede de postos de combustíveis credenciados, mediante o uso d
e cartão eletrônico com chip, para o abastecimento da frota de veículos da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste.                                    

Telefone: Emai l :
(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

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

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
Superintendência Regional do Estado do Pará 
Unidade Avançada de Altamira

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de serviços de
operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota, através de
cartão, contemplando módulo de gerenciamento e controle de aquisição de
combustíveis, filtros, aditivos, óleos lubrificantes, lavagem e borracharia e
módulo de gerenciamento e controle de aquisição de manutenção preventiva e
corretiva, fornecimento de peças, acessórios e pneus/câmaras de ar, serviços
especializados em geral como reboque, retifica de motores, lataria, pintura,
estofamento, elétrica, alinhamento e balanceamento de rodas, para a frota de
veículos e utilitários automotores da Unidade Avançada Especial de Altamira
UAE/PA, através de estabelecimentos credenciados pela Contratada.

Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo -
Taxa de Administração, gerenciamento de combustíveis para veículo
automotivo

CatSer: 25518 - Contratação de empresa para prestação de serviços de administração
e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, com
fornecimento de peças, componentes, acessórios e outros materiais, quando
necessário, transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico, por
meio de rede de oficinas e centros automotivos credenciados e
disponibilizados, com implantação e operação de sistema informatizado, para
atender os veículos oficiais integrantes da frota desta Procuradoria da
República em Pernambuco e outros que porventura forem adquiridos durante o
período em que estiverem sendo prestados os serviços.

Data: 10/10/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:373032

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/10/2019 08:36

Homologação: 16/10/2019 10:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : PA
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.506.307/0001-57
* VENCEDOR *

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A R$ 0,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Taxa de Administração Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de serviços de operação de sistema informatizado e integr
ado de gestão de frota, através de cartão, contemplando módulo de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, filtros, aditivos, óleos lubrificantes, 
lavagem e borracharia e módulo de gerenciamento e controle de aquisição de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios e pneus/câ
maras de ar, serviços especializados em geral como reboque, retifica de motores, lataria, pintura, estofamento, elétrica, alinhamento e balanceamento de rodas, p
ara a frota de veículos e utilitários automotores da Unidade Avançada Especial de Altamira – UAE/PA, através de estabelecimentos credenciados pela Contratada
, nas condições e especificações descritas neste Termo de Referência. Validade da proposta: 60 dias                                    

Telefone: Emai l :
(51) 3590-7900 fiscal@goodcard.com.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 116.023,81

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba

Objeto: Gerenciamento do fornecimento de combustíveis e dos serviços de lavagens
gerais, em rede de postos credenciados através de sistema informatizado de
gerenciamento integrado para a captura eletrônica de dados a fim de atender a
frota de veículos, e outros que porventura forem adquiridos durante o período em
que estiverem sendo prestados os serviços, da 7ª Superintendência Regional
da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba
CODEVASF, mediante utilização de cartão eletrônico (com chip)..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Gerenciamento do
fornecimento de combustíveis e dos serviços de lavagens gerais, em rede de
postos credenciados através de sistema informatizado de gerenciamento
integrado para a captura eletrônica de dados a fim de atender a frota de
veículos, e outros que porventura forem adquiridos durante o período em que
estiverem sendo prestados os serviços, da 7ª Superintendência Regional da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba
CODEVASF, mediante utilização de cartão eletrônico (com chip).

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 11/10/2019 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:195012

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/10/2019 09:52

Homologação: 16/10/2019 15:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.039.966/0001-11
* VENCEDOR *

LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME R$ 116.023,81

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Gerenciamento do fornecimento de combustíveis e dos serviços de lavagens gerais, em rede de postos credenciados através de sistema informati
zado de gerenciamento integrado para a captura eletrônica de dados a fim de atender a frota de veículos, e outros que porventura forem adquiridos durante o p
eríodo em que estiverem sendo prestados os serviços, da 7ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Pa
ranaíba CODEVASF, mediante utilização de cartão eletrônico (com chip).                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RODRIGO (15) 3546-1903 licitacao@linkbeneficios.com.br

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,01
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
6ª Região Militar 
28ºBatalhão de Caçadores

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de gerenciamento, controle
e fornecimento de combustível (gasolina comum e diesel S-10), a fim de
realizar o abastecimento dos veículos utilizados na Operação Carro Pipa e na
fiscalização de produtos controlados (explosivos e armamentos) do 28º
Batalhão de Caçadores..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Taxa de Administração
referente ao serviço de Gerenciamento de abastecimento de combustíveis,
correspondente a soma dos valores totais estimados dos item nº 1.

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 11/10/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:112019 / UASG:160454

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/10/2019 14:46

Homologação: 16/10/2019 17:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300.748

Unidade: Unidade

U F : SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.604.122/0001-97
* VENCEDOR *

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentamos nossa proposta comercial para gerenciamento do abastecimento, declaramos que atendemos todos os itens de habilitação bem co
mo nossa proposta. declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos, despesas, taxas e demais impostos para perfeita execução do contrato. 
declaramos que a proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, conforme PE 11/2019 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa par
a a contratação dos serviços abaixo descritos, de forma contínua, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e Anexos: 1.1.1. em
presa especializada em serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível (óleo diesel S-10), a fim de realizar o abastecimento dos veículos utili
zados na Operação Carro Pipa e na fiscalização de produtos controlados (explosivos e armamentos), administrados pelo 28º Batalhão de Caçadores                     
               

Telefone:
(34) 3214-0133

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00

Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria da Receita Federal 
Superintendências Regionais da Receita Federal 
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 8ª Região Fiscal

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, com
implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com
tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, nas redes de
estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, localizados por todo o
País, principalmente junto às Unidades elencadas no Apêndice II do Termo de
Referência, para abastecimento de combustível e manutenção operacional,
preventiva e corretiva, incluído o fornecimento de peças de reposição,
acessórios, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem dos veículos
que compõem a frota da SRRF08, bem como fornecimento de sistema de
orçamentação independente e treinamento específico nele, tudo conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo -
Administração, gerenciamento-manutenção veículo automotivo-preço total da
gasto com administração do serviço durante 30 meses, calculado a partir da
taxa Tx - ver item 9.1.1 do Termo de Referência anexo ao Edital e calcular
através da Planilha Auxiliar - Anexo III A do Edital.

Data: 30/10/2019 15:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:152019 / UASG:170133

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : SP
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CatSer: 25518 - Contratação de empresa para prestação de serviços de administração
e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, com
fornecimento de peças, componentes, acessórios e outros materiais, quando
necessário, transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico, por
meio de rede de oficinas e centros automotivos credenciados e
disponibilizados, com implantação e operação de sistema informatizado, para
atender os veículos oficiais integrantes da frota desta Procuradoria da
República em Pernambuco e outros que porventura forem adquiridos durante o
período em que estiverem sendo prestados os serviços.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME R$ 0,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Administração, gerenciamento-manutenção veículo automotivo-preço total da gasto com administração do serviço durante 30 meses, calculado a 
partir da taxa Tx - ver item 9.1.1 do Termo de Referência anexo ao Edital e calcular através da Planilha Auxiliar - Anexo III A do Edital.                                    

Telefone: Emai l :
(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
Superintendência Regional de Sergipe

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em
rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, etanol comum, óleo diesel e
óleo S-10, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com
uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de
intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a
tecnologia que melhor controle com segurança a contratação, a fim de
abastecer a frota de veículos oficiais e locados do Incra-SE, além das viaturas
pertencentes a outros órgãos públicos que estejam, porventura, disponibilizados
a essa Administração, nos municípios do Estado de Sergipe, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e sus anexos..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Controle de abastecimento de
veículos / Taxa de Administração, para o período de 12 meses.

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 05/11/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:373052

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.604.122/0001-97
* VENCEDOR *

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA R$ 0,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentamos nossa proposta comercial e declaramos que atendemos todos os itens de habilitação bem como nossa proposta está de acordo co
m as exigências do edital. Declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos, despesas, taxas e demais impostos para perfeita execução do con
trato. Declaramos que a proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 co
m objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustív
eis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, etanol comum, óleo diesel e óleo S-10, compreendendo administração e gerenciamento informatiza
do, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecn
ologia que melhor controle com segurança a contratação, a fim de abastecer a frota de veículos oficiais e locados do Incra-SE, além das viaturas pertencentes a 
outros órgãos públicos que estejam, porventura, disponibilizados a essa Administração, nos municípios do Estado de Sergipe”.                                    

Telefone:
(34) 3214-0133
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Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 45.926,33

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
Ministério Público do Trabalho 
Procuradoria Regional do Trabalho - 19ª Região

Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada
para prestação do serviço de gerenciamento de despesas, via internet, da frota
de veículos e geradores movidos a óleo diesel, abrangendo o fornecimento de
combustíveis, por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de
sistema eletrônico, com cartão magnético, bem como da gestão dos serviços
de lavagem, troca de óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar), aditivos, com
fornecimento de material, componentes, peças e acessórios em ampla rede
ativa de serviços especializada e credenciada, localizadas nas cidades de
Maceió-AL e Arapiraca-AL, com vistas ao atendimento das necessidades dos
veículos automotores oficiais e dos geradores de energia elétrica movidos a
óleo diesel pertencentes à frota da Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª
Região e outros que porventura forem adquiridos durante a vigência do Contrato,
conforme especificações e demais exigências constantes do Termo de
Referência e anexos deste edital..

Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo -
Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de
gerenciamento de despesas, via internet, da frota de veículos e geradores
movidos a óleo diesel, abrangendo o fornecimento de combustíveis, por
demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico,
com cartão magnético, bem como da gestão dos serviços de lavagem, troca de
óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar), aditivos, com fornecimento de
material, componentes, peças e acessórios em ampla rede ativa de serviços
especializada e credenciada, localizadas nas cidades de Maceió-AL e
Arapiraca-AL.

Data: 09/12/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:200202

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/12/2019 10:51

Homologação: 17/12/2019 09:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME R$ 45.926,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de gerenciamento de despesas, via internet, da frota de veículos e geradores movid
os a óleo diesel, abrangendo o fornecimento de combustíveis, por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magn
ético, bem como da gestão dos serviços de lavagem, troca de óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar), aditivos, com fornecimento de material, componentes,
 peças e acessórios em ampla rede ativa de serviços especializada e credenciada, localizadas nas cidades de Maceió-AL e Arapiraca-AL.                                    

Telefone: Emai l :
(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 264.497,90

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA/CNPC

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, em rede de postos
credenciada, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia de
cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos da Embrapa Caprinos.

Descrição: Administração / Distribuição - Cartão Magnético - contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, controle e
fornecimento de combustíveis, em rede de postos credenciada, através de
sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão eletrônico com
chip, para a frota de veículos da Embrapa Caprinos

Data: 05/12/2019 10:19

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:192019 / UASG:135010

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/12/2019 08:08

Homologação: 11/12/2019 14:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

9 / 12 

Relatório Banco de Preços. Relatorio_Cotação. (0660533)         SEI 0000867-88.2020.6.02.8000 / pg. 55

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=200202&uasg=200202&numprp=82019&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=135010&uasg=135010&numprp=192019&Seq=1


00.604.122/0001-97
* VENCEDOR *

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA R$ 264.497,90

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentamos nossa proposta comercial e declaramos que atendemos todos os itens de habilitação bem como nossa proposta está de acordo co
m as exigências do edital. Declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos, despesas, taxas e demais impostos para perfeita execução do con
trato. Declaramos que a proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, referente ao PE 19/2019 com objeto: “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, em rede de postos credenciada, através de sist
ema informatizado e integrado com tecnologia de cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos da Embrapa Caprinos”                                    

Telefone:
(34) 3214-0133

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,12

Órgão: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FACTO ES

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação da prestação de serviços
continuados de gerenciamento e controle de aquisição de combustível
(gasolina comum) em rede de postos credenciados em todo território nacional,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos...

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Serviço de controle e
gerenciamento de abastecimento de veículos (Taxa de Administração)

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 22/01/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:462939

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : ES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.039.966/0001-11
* VENCEDOR *

LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME R$ 0,12

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de controle e gerenciamento de abastecimento de veículos (Taxa de Administração)                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RODRIGO (15) 3546-1903 licitacao@linkbeneficios.com.br

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 56.141,30

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA RJ

Objeto: Contratação de serviços de administração e gerenciamento de cartão
magnético para abastecimento de combustível (gasolina, álcool e diesel)
comum (por meio de sistema informatizado), em veículos locados pelo
Conselho Regional de Química, com tecnologia de cartão eletrônico com chip,
válidos em todas as bandeiras de postos de combustíveis do estado do Rio de
Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos..

Descrição: Administração / Distribuição - Cartão Magnético - administração e
gerenciamento de cartão magnético para abastecimento de combustível
(gasolina, álcool e diesel) comum (por meio de sistema informatizado), em
veículos locados pelo Conselho Regional de Química, com tecnologia de cartão
eletrônico com chip, válidos em todas as bandeiras de postos de combustíveis
do estado do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data: 21/01/2020 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:142019 / UASG:926609

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME R$ 56.141,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  administração e gerenciamento de cartão magnético para abastecimento de combustível (gasolina, álcool e diesel) comum (por meio de sistema i
nformatizado), em veículos locados pelo Conselho Regional de Química, com tecnologia de cartão eletrônico com chip, válidos em todas as bandeiras de posto
s de combustíveis do estado do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.                                    

Telefone: Emai l :
(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 50.855,70

Órgão: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de
abastecimento e lavagem para os veículos pertencentes ao CAU/RS ou locados
pelo Conselho, por meio de rede de postos e oficinas credenciados, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Prestação de serviços para
gestão de abastecimento, com uso de cartão magnético em rede credenciada
de postos de combustíveis, contemplando também lavagem simples e
completa, para os veículos pertencentes ao CAU/RS ou locados pelo Conselho,
conforme especificação neste termo de referência.

Data: 02/12/2019 14:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:926285

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME R$ 50.855,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços para gestão de abastecimento, com uso de cartão magnético em rede credenciada de postos de combustíveis, contempland
o também lavagem simples e completa, para os veículos pertencentes ao CAU/RS ou locados pelo Conselho, conforme especificação neste termo de referência.
                                    

Telefone: Emai l :
(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,02

Órgão: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS / (2) SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
INTERMEDIAÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS Á GESTÃO DE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE
CARTÕES MAGNÉTICOS E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-
BAHIA.

Descrição: ADMINISTRACAO DE CARTAO COMBUSTIVEL - CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE
ATIVIDADES VINCULADAS Á GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES
MAGNÉTICOS E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BAHIA. TAXA
ADMINISTRATIVA

Data: 26/09/2019 08:00

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:784151

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/10/2019 12:25

Homologação: 02/10/2019 12:25

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.165.749/0001-10
* VENCEDOR *

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - R$ 0,02
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Registro de preços para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS
 Á GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA
 DA INFORMAÇÃO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BAHIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edit
al e seus anexos.Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.Prazo de execução: 12 (doze) meses.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
LAURENT PIERRE (11) 3631-7730 licitacao@neofacilidades.com.br
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ANEXO III 
 

PROPOSTA 

 
À SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE 

 
Pregão Eletrônico: 09/2019 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a "contratação de empresa 
especializada na prestação dos serviços de gestão de abastecimento de veículos automotores, por intermédio de rede 
de postos de combustíveis credenciados, mediante o uso de cartão eletrônico com chip, para o abastecimento da frota 
de veículos da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste no Distrito Federal/DF e entorno, bem como de 
veículos locados para atender servidores e colaboradores desta Autarquia nas viagens a serviço às capitais e municípios 
dos Estados de Goiás/GO, Mato Grosso/MT e Mato Grosso do Sul/MS, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

Razão Social: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA 

Endereço: Calçada Canopo, 11 – 2º andar – sala 03 – Centro de Apoio II – Alphaville 

Cidade/UF: Santana de Parnaíba-SP           CEP: 06502-160 Fone/Fax: (19) 3518-7021 

E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br CNPJ nº 05.340.639/0001-30 

Insc. Estadual: 623.051.405.115 Insc. Municipal: 72270 

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) - Ag: 2857-6  -  Conta Corrente: 86151-0 

Responsável pela assinatura do contrato: Sr. Leonardo Henrique Sene. Brasileiro, solteiro, Analista de Licitação. 
Endereço: Rua Açu, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13.098-335. Fone/ fax: (19) 3518-
7021. Portador do CPF nº: 289.150.728-20 e RG nº: 30.962.173-2 SSP/SP. 

 

Taxa Administrativa: 2,80% (dois virgula oitenta por cento); 

Valor Total da Proposta: R$ 56.708,84 (cinquenta e seis mil, setecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da apresentação da proposta 

Santana de Parnaíba-SP, 2 de setembro de 2019 

 
 
 
 

______________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
Leonardo Henrique Sene – Procurador 
RG: 30.962.173-2-SSP/SP   CPF: 289.150.728-20 
Tel/Fax: (19) 3518-7065 / E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br      

 

Combustível
Consumo

est. 
mensal/L

Preço médio 
mensal/L ANP 

(R$/L) (B)

Valor est.
mensal (R$)
(C)=(AxB)

Valor est. anual 
(R$)

(D) = (Cx12)
Gasolina comum 749,44 4,555 R$ 3.413,70 R$ 40.964,40
Etanol 48,24 2,993 R$ 144,38 R$ 1.732,56
Diesel S-10 268,53 3,869 R$ 1.038,94 R$ 12.467,28

R$ 4.597,02 R$ 55.164,24
Valor est. 

mensal c/ taxa 
adm.

Valor est. anual c/
taxa adm.

(G) = (F/12)
2,80% R$ 4.725,74 R$ 56.708,84

Taxa de administração

(E) =
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PROPOSTA DE PREÇOS 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 08/2019 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
PGEA Nº 20.02.1900.0000897/2019-76 
 
OBJETO: Objeto a contratação de empresa especializada para prestação do serviço de gerenciamento de despesas, via 
internet, da frota de veículos e geradores movidos a óleo diesel, abrangendo o fornecimento de combustíveis, por demanda, 
em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético, bem como da gestão dos serviços 
de lavagem, troca de óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar), aditivos, com fornecimento de material, componentes, 
peças e acessórios em ampla rede ativa de serviços especializada e credenciada, localizadas nas cidades de Maceió-AL e 
Arapiraca-AL, com vistas ao atendimento das necessidades dos veículos automotores oficiais e dos geradores de energia 
elétrica movidos a óleo diesel pertencentes à frota da Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região e outros que 
porventura forem adquiridos durante a vigência do Contrato, conforme especificações e demais exigências constantes do 
Termo de Referência e anexos deste edital. 
 
A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ n° 05.340.639/0001-30, 
sediada na Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, sala 03, Centro de Apoio II – Alphaville,  Santana de Parnaíba/SP , CEP: 
06502-160, por intermédio de seu representante legal infra assinado, o Sr. Jardel Javarini Boneli, portador da Carteira de 
Identidade n° 1778882 SSP/ES e do CPF n° 093400297-55 abaixo assinado, interessada na prestação do objeto do Pregão 
Eletrônico nº. 08/2019 propõe a PRT da 19ª Região a prestação do objeto deste Ato Convocatório, de acordo com esta 
Proposta Comercial, nas seguintes condições: 
 
a) Serviço de administração (gestão e monitoramento de frota) aplicada sobre o valor global orçado (conforme a tabela 

abaixo): 2,35% (dois virgula trinta e cinco por cento). 
 

Tipo combustível/ serviço Consumo Mensal 
Estimado 

Valor Unitário 
Estimado Valor Mensal Estimado 

Diesel S10 309 litros R$ 3,87 R$ 1.195,83 

Diesel Comum 35 litros R$ 3,83 R$ 134,05 

Gasolina 203 litros R$ 4,48 R$ 909,44 

Álcool 0 litros R$ 3,48 R$ 0,00 

Lavagem simples 7 R$ 40,00 R$ 280,00 

Lavagem completa 7 R$ 80,00 R$ 560,00 

Óleo lubrificante 4 R$ 40,00 R$ 160,00 

Manutenção R$ 500,00 - R$ 500,00 

Montante Mensal dos Gastos (MMG) estimado R$ 3.739,32 

Montante Anual dos Gastos (MAG) estimado R$ 44.871,84 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Serviço de gestão e monitoramento da frota R$ 1.054,49 

VALOR GLOBAL ANUAL TOTAL R$ 45.926,33 
 
b) Declaramos que se vencedores do presente certame, atenderemos todas as condições previstas neste Edital e seus 
anexos, para a prestação dos serviços objeto desta licitação; 
 
c) Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusas todas 
a s despesas com tributos, fretes e demais custos que incidam direta 
ou indiretamente na aquisição, relativos ao Edital do Pregão Eletrônico acima identificado. 
 
d) Os valores dos itens apresentados nesta proposta serão utilizados apenas como parâmetro para incidência do percentual 
a ser contratado na prestação do serviço de gestão e monitoramento da frota e destinam-se para composição do saldo de 
contrato. As propostas deverão ser encaminhadas nos valores previamente determinados, exceto o valor da taxa de 
administração e o valor global anual total. 
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Montante Mensal dos Gastos (MMG) estimado R$ 3.739,32 
Montante Anual dos Gastos (MAG) estimado R$ 44.871,84 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Serviço de gestão e monitoramento da frota (2,35%) R$ 1.054,49 
VALOR ANUAL GLOBAL TOTAL R$ 45.926,33 

 
Valor global da proposta: R$ 45.926,33 (quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos). 
Validade da proposta: 60 dias. 
 
PROPONENTE: 
Razão Social: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

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

Cidade/UF: Santana de Parnaíba/SP CEP: 06502-160 Fone/Fax: (19) 3518-7021 

E-mail: jardel.boneli@primebeneficios.com.br CNPJ nº 05.340.639/0001-30 
Insc. Estadual: 623.051.405.115 Insc. Municipal: 72270 
Dados Bancários: Banco do Brasil – Ag: 2857-6 – CC: 86151-0 – Praça de Pagamento: Campinas- SP 
Dados do representante da empresa: Jardel Javarini Boneli 
Cargo: Analista de licitações 
Nacionalidade: Brasileira               Estado Civil: casado           Profissão: Administrador de Empresas 
Endereço: Rua Açu, nº 47, Alphaville Empresarial, Campinas/SP. CEP: 13098-335 
RG: 1778882 SSPES                      CPF: 093400297-55 

 
 

Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL: 
(x) NÃO 
 
 
 

Santana de Parnaíba/SP, 09 de dezembro de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
CNPJ nº. 05.340.639/0001-30 
Jardel Javarini Boneli – PROCURADOR 
RG. 1778882 SSP/ES   CPF: 093400297-55  
(19) 3518-7021   jardel.boneli@primebeneficios.com.br 
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PROPOSTA COMERCIAL 

 
Ao 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – Embrapa 
 
Pregão Eletrônico - Embrapa nº 019/2019 

 

A Trivale Administração LTDA, CNPJ 00.604.122/0001-97, Inscrição Estadual 001756068.00-20, 

sediada a rua Machado de Assis, 904, bairro Centro na cidade Uberlândia/MG, por intermédio de seu 

representante legal o Sr. Vitor Flores de Deus, portador da cédula de identidade n° 16.254.081 expedida 

por SSP/MG e CPF/MF 099.822.686-60, para o cumprimento do objeto deste Pregão, ofertamos o preço 

conforme quadro abaixo: 

GRUPO ITEM UNIDADE QUANTIDADE 
VL UNITÁRIO 

(R$) 
TOTAL 

Percentuais de 
Referência 

(Conf. Pesquisa 
de Mercado) 

Valor Máximo 
Admissivel 

1 

1 Gasolina Comum 25.516 4,53  R$115.587,480  

-4,25% 

 R$110.675,01 

2 Gasolina Aditivada 5.983 5,53  R$33.085,990   R$31.679,83 

3 Diesel Comum 7.733 3,77  R$29.153,410   R$27.914,40 

4 Diesel Aditivada 25.966 3,79  R$98.411,140   R$94228,66 

Valor Total Estimado de Combustíveis  R$276.238,020  R$264.497,90 

5 Taxa de Administração 0,00%  R$0,00 

MAIOR VALOR DO ADMITIDO PARA O CONTRATO R$264.497,90 

 

a) Preço total estimado da proposta: R$264.497,90 (duzentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos 

noventa e sete reais e noventa centavos). 

b) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da data prevista para abertura da sessão. 

c) A prestação dos serviços à Embrapa ocorrerá de acordo com as especificações contidas no Edital, 

termo de referência e demais anexos contidos nesta licitação. 

d) Oferecemos garantia de validade dos produtos pelo prazo de 12 meses dos serviços prestados. 

e) No preço acima, estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, 

tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro, viagens, hospedagem, 

alimentação, táxis, telefonemas, horas extras, transportes e todos os outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto 

Uberlândia 10 de Dezembro de 2019 

 

 
Trivale Administração Ltda. 

Vitor Flores de Deus 
Analista de Mercado Público 
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PROPOSTA DE PREÇO 
 

AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – TERCEIRA REGIÃO - RJ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CRQ-LC/051/2019 
 
PROPONENTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
 
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de 
administração e gerenciamento de cartão magnético para abastecimento de combustível (gasolina, álcool e diesel) 
comum (por meio de sistema informatizado), em veículos locados pelo Conselho Regional de Química, com tecnologia 
de cartão eletrônico com chip, válidos em todas as bandeiras de postos de combustíveis do estado do Rio de Janeiro, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

 QTD DE 
LITROS 
(MÊS) 

PREÇO ANP 
CONSUMIDOR 

(MÉDIO) 

VALOR 
ESTIMADO 

MENSAL (R$) 

VALOR ESTIMADO 12 
MESES (AXB) R$ 

GASOLINA 450 R$4,999 R$2.249,550 R$26.994,600 

ETANOL 450 R$4,200 R$1.890,000 R$22.680,000 
DIESEL 150 R$3,860 R$579,000 R$6.948,000 

  TOTAL R$4.718,550 R$56.622,600 

     

    

 
VALOR CARTÃO POR USUÁRIO (07 
CARTÕES ESTIMADOS) ESTIMADO R$674,079  

    

 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

OFERTADA -0,85% -R$481,292 

 
   

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA OFERTADA R$56.141,30 

 
 

ITEM OBJETO 
QTD DE CARTÕES A 
SEREM EMITIDOS 

VALOR MENSAL 
OFERTADO C/ TX 

DE 
ADMINISTRAÇÃO 

VALOR ANUAL 
OFERTADO C/ TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

1 

Serviços de administração e gerenciamento de cartão 
magnético para abastecimento de combustível (gasolina, 

álcool e diesel) comum (por meio de sistema 
informatizado), em veículos locados pelo Conselho 
Regional de Quím ica, com tecnologia de cartão 

eletrônico com chip, válidos em todas as bandeiras de 
postos de combustíveis do estado do Rio de Janeiro 

7 R$668,349 R$56.141,30 

 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OFERTADA: -0,85 % (zero vírgula oitenta e cinco por cento de desconto). 
 
VALOR TOTAL OFERTADO C/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: R$ 56.141,30 (cinquenta e seis mil e cento e quarento e um reais 
e trinta centavos). 
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DADOS DA EMPRESA: 
Razão Social: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
Endereço: Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, sala 03. Centro de Apoio II – Alphaville. 
Cidade/Estado: Santana de Parnaíba-SP CEP: 06502-160 Fone/Fax: (19) 3518-7021 
E-mail: rafael.camini@primebeneficios.com.br CNPJ nº: 05.340.639/0001-30 
Inscrição Estadual: 623.051.405.115 Inscrição Municipal: 72270 
Dados do representante para assinatura do termo de compromisso: Rafael de Moraes Camini 
CPF nº: 387.267.178-24 RG nº: 46263921-6 Cargo/ Função: Analista de Licitação 
Dados Bancários: Banco do Brasil – Ag: 2857-6 – CC: 86151-0 
 
PRAZOS E CRONOGRAMA: 
 

 Conforme item 4.9 A CONTRATADA deverá disponibilizar cartões eletrônicos individuais para realização dos 
abastecimentos na rede credenciada, sem ônus ao CONTRATANTE no primeiro fornecimento, que deverá 
ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do contrato. 

 Conforme item 6.1 A implantação do sistema de gerenciamento do abastecimento dos veículos deverá ocorrer 
até 10 (dez) dias após assinatura do contrato, incluindo a instalação de todos os equipamentos e insumos 
necessários à operação do sistema, o credenciamento dos postos indicados pelo CONTRATANTE, bem como o 
credenciamento e treinamento dos gestores e condutores. 

 Conforme Item 6.3. O prazo para atendimento e solução de problemas de assistência técnica pela 
CONTRATADA, não poderá ser superior a 04 (quatro) horas, em dias úteis, considerando o horário comercial 
de 08:00h às 18:00h, devendo apresentar justificativa e solicitação de dilatação deste prazo por escrito 
quando for o caso. 

 Conforme Item 15.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital. 

 
DECLARAMOS QUE:  

 O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta)dias corridos, contados da data da abertura 
da licitação;  

 Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem 
como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no termo de referência;  

 Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem 
parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, 
taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude 
de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos;  

 No percentual ofertado referente à Taxa de Administração está incluso todos os custos advindos de impostos, 
taxas, fretes, expedição (1ª e 2ª via, em caso de perda, roubo ou extravio, etc...) de cartão microprocessado 
(com chip ou magnético) para cada veículo/máquina da frota se necessário, bem como quaisquer outras 
despesas diretas ou indiretas incidentes sobre o objeto a ser contratado, não sendo lícito pleitear nada mais 
sob esse título. 

 A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para a prestação 
dos serviços que integram esta proposta. 

 Condição de pagamento conforme edital e seus anexos. 
Santana de Parnaíba/SP, 21 de janeiro de 2020 

 
______________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
RAFAEL DE MORAES CAMINI - PROCURADOR 
RG: 46.263.921-6 SSP-SP 
CPF: 387.267.178-24   
rafael.camini@primebeneficios.com.br 
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DECLARAÇÕES 
 
AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – TERCEIRA REGIÃO - RJ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CRQ-LC/051/2019 
 
PROPONENTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
 
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de 
administração e gerenciamento de cartão magnético para abastecimento de combustível (gasolina, álcool e diesel) 
comum (por meio de sistema informatizado), em veículos locados pelo Conselho Regional de Química, com tecnologia 
de cartão eletrônico com chip, válidos em todas as bandeiras de postos de combustíveis do estado do Rio de Janeiro, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.340.639/0001-30, com sede na Calçada Canopo, n° 11, 2° andar, sala 3, Centro de Apoio II, Alphaville, Santana de 
Parnaíba-SP, CEP: 06.541-078, por intermédio do seu representante o Sr. RAFAEL DE MORAES CAMINI, portador 
do CPF nº 387.267.178-24 e RG nº 46.263.921-6, DECLARA sob as penas impostas por lei que: 
 
 

 Na forma e sob as sanções previstas na Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de 
HABILITAÇÃO exigidos para participação nesta licitação. 
 

 Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 Está ciente da proibição de empregar em horário noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito) anos 

e de qualquer outro tipo de trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, de acordo com o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 e em acordo 
com a Lei Federal n.º 9.854/99.  

 
 Aceita e concorda com as condições expressas no Edital e seus anexos. 

 
 
Por ser a expressão da verdade, firma a presente 
 

 

Santana de Parnaíba/SP, 21 de janeiro de 2020 

 
 
______________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
RAFAEL DE MORAES CAMINI - PROCURADOR 
RG: 46.263.921-6 SSP-SP 
CPF: 387.267.178-24   
rafael.camini@primebeneficios.com.br 
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 27/02/2020 15:35:14 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS 
EIRELI 
CNPJ: 25.165.749/0001-10 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 25.165.749/0001-10

Razão
Social:

NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP

Endereço: AL RIO NEGRO 503 SALA 1803 / ALPHAVILLE CENTRO I / BARUERI / SP /
06454-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer  débitos  referentes  a  contribuições  e/ou  encargos  devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/02/2020 a 14/03/2020

Certificação Número: 2020021404113693687749

Informação obtida em 27/02/2020 15:34:11

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 27/02/2020 15:34
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01912638428Usuário:

27/02/2020 15:37:45Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS Adimplente25165749
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 994 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhor Coordenador Substituto,
 
1- Tratam os autos da análise da vantajosidade para a renovação do
contrato Nº 08-2018  (0659937) e 1º termo aditivo (0659946)
celebrado com a empresa Neo Consultoria e Administração de
Benefícios Eireli, CNPJ: 25.165.749/0001-10, que trata da prestação
do serviço de gestão de abastecimento de combustíveis, a vencer em
19/04/2020, conforme Memorando 86- SAPEV 0651572.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
aferir a compatibilidade, conforme despacho GSAD 0656813.
 
3- A empresa manifestou interesse na renovação do contrato,
mantendo-se inalteradas as atuais condições contratuais, com taxa
de administração de -2,01% (negativa em dois inteiros e um
centésimo por cento), evento 0659964.
 
4- Realizada a pesquisa através da ferramenta banco de preços,
conforme relatório de cotação (0660533) e detalhamento
complementar dos percentuais, evento 0660564, encontramos taxas
de adminstração negativa em -0,85%, como também taxas de 0,95%,
2,35%, 2,80% e também sem cobrança de taxa, ou seja 0%.
 
5- Diante dos resultados encontrados; entendemos, s.m.j., ser
vantajoso a renovação com a empresa Neo Consultoria e
Administração de Benefícios Eireli. Foram juntadas as certidões de
regularidade, eventos 0651648, 0651651, 0660577, 0660580 e
0660582.
 
À deliberação superior.
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Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 27/02/2020, às 17:07, 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
0660584 e o código CRC AFCAF8F7.

0000867-88.2020.6.02.8000 0660584v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2020.
Senhores Chefes,
 
Após a verificação de vantajosidade aferida pela SEIC,

evento 0660584, seguem os autos à SGO para destacar a reserva de
crédito necessária à contemplação da despesa estimada .

Em paralelo, à SLC, para elaborar, a minuta do termo
aditivo.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Coordenador Substituto, em 27/02/2020, às 18:39, 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
0660726 e o código CRC 98FB2333.

0000867-88.2020.6.02.8000 0660726v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2020.
À COFIN
Senhor coordenador,
Vieram os autos para efetivar a reserva de crédito

para aquisição de combustíveis, conforme termo de referência
originário (0651772).

Ocorre que não identificamos os valores
efetivamente necessários para fazer frente a pretendida
prorrogação contratual.

Para  subsidiar a unidade, informamos que a
proposta orçamentária para 2020 prevê:

Orçamento ordinário: R$ 150.610,00, já empenhado
valor de R$ 78.770,76, restando um saldo de R$ 71.839,24.

Orçamento Pleitos: R$ 57.657,00 , estando
disponível para 1º turno: R$ 27.065,80.

Por fim, sugerimos o retorno dos autos a unidade
demandante para que se definam  os valores necessários para
a pretendida reserva, separando, no caso das eleições, os
valores previstos para o 1º e 2º  turnos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ROBSON CORREIA DOS SANTOS,
Estagiário(a), em 28/02/2020, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 28/02/2020, às 11:18, 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
0660964 e o código CRC C85870EF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2020.
À COMAP,
Sra. Coordenadora,
Diante da indagação da SGO, constante no

despacho (0660964), encaminho os autos eletrônicos para
maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/02/2020, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661288 e o código CRC ECBC0E59.

0000867-88.2020.6.02.8000 0661288v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2020.
Senhor Coordenador,
 
Diante o questionamento da SGO

evento 0660964, o retorno dos autos a unidade demandante
para que se definam  os valores necessários para a pretendida
reserva, separando, no caso das eleições, os valores previstos
para o 1º e 2º  turnos, retorno os autos para
redirecionamento e que se observe também, s.m.j., o processo
SEI 0010884-23.2019.6.02.8000 que trata do mesmo objeto,
onde entendemos que impactará no mesmo orçamento.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Coordenador Substituto, em 28/02/2020, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661303 e o código CRC C0100241.

0000867-88.2020.6.02.8000 0661303v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2020.
À SGO,
Para análise da manifestação constante no

despacho COMAP (0661303), diante do indagado no despacho
SGO (0660964).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/02/2020, às 13:59, 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
0661370 e o código CRC 37F207D4.

0000867-88.2020.6.02.8000 0661370v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2020.
Á
COFIN
Senhor coordenador
Em esclarecimento ao despacho COMAP (0661303),

que faz referência ao SEI  0010884-23.2019.6.02.8000, no
qual foi emitido o PE 03(0650388) no valor de R$ 30.591,20,
que trata-se de contratação de empresa especializada, sediada
em Maceió,  para fornecimento de combustíveis para pleito
2020, destinado aos veículos locados pelo TRE-AL ou
eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral de Alagoas.

No caso deste processo, o objeto é a renovação
contrato 08/2018 de empresa especializada em gestão de
abastecimento com utilização de cartões de abastecimento ou
tecnologia similar.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ROBSON CORREIA DOS SANTOS,
Estagiário(a), em 02/03/2020, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 02/03/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661676 e o código CRC 2C2D5753.

0000867-88.2020.6.02.8000 0661676v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2020.
À COMAP,
Sr. Coordenador substituto,
Diante da manifestação da COMAP no despacho

(0661303), encaminho despacho SGO (0661676) para ciência
e manifestação, caso necessário.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/03/2020, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661780 e o código CRC 8F7BEAE7.

0000867-88.2020.6.02.8000 0661780v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2020.
 
 
À SAPEV
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para atendimento do

contido no Despacho COMAP 0661303.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/03/2020, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0662590 e o código CRC 814468A4.

0000867-88.2020.6.02.8000 0662590v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018
Processo SEI nº 0000867-88.2020.6.02.8000

MINUTA

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº
08/2018, celebrado  nos  autos  do
Processo SEI  nº 0010233-
59.2017.6.02.8000, entre a União, por
intermédio  do  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, e a empresa
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP.

Pelo  presente  instrumento,  o TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário,  em nome da União,  situado à Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 06.015.041/0001-38, neste ato representado  por seu Presidente,
Desembargador  Pedro  Augusto  Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,  casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº  105.822 SSP/AL, inscrito no
CPF  sob  o  nº  039.674.504-06,  residente  e  domiciliado  nesta  cidade,  e  a
empresa  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI  -  EPP,
situada  na  Alameda  Rio  Negro,  nº  503,  18º  andar,  sala  1803  -  Alphaville,
Barueri/SP, CEP: 06454-000,  e-mail:  simone.faria@neofacilidades.com.br, fone:
(11)  3631-7730,  inscrita  no  CNPJ  sob   n° 25.165.749/0001-10, neste  ato
representada por Felipe Veronez de Souza, portador da CI sob n.º 15.294.963
SSP/MG, inscrito no CPF sob n° 080.281.806-47, resolvem ajustar o presente
Termo Aditivo, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993
e na Cláusula Sétima do Contrato nº 08/2018, nos termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Este  Termo  Aditivo  tem  por  objeto  a  prorrogação  da  vigência  do
Contrato nº 08/2018, que trata dos serviços de gestão de abastecimento, com o
fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, por 12 (doze) meses.

 CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

O presente aditivo tem seu valor global estimado em R$ 194.251,02
(cento  e  noventa  e  quatro  mil,  duzentos  e  cinquenta  e  um  reais  e  dois
centavos), já se descontando a taxa de administração de -2,01% (negativa, em
dois inteiros e um centésimo por cento).

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, Programa de Trabalho: Ação Gestão e Administração do Programa –
Custeio  e  Investimento –  PTRES  167674,  Elemento de  Despesa nº  33.90.39
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão
suportadas pelos recursos orçamentários do exercício correspondente.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018                                                                                       1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CLÁUSULA QUARTA: DO SUPORTE LEGAL

Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993 e alterações e na Cláusula Sétima do Contrato nº 08/2018.

CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO
DA  AUTORIDADE  COMPETENTE  E  À  MANIFESTAÇÃO  DE  VONTADE  DA
CONTRATADA

Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº
XX (evento SEI nº XXXXX), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-
Presidente,  e  à  manifestação  de  vontade  da  Contratada  sob  evento  SEI  nº
0659964.

CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial
da União, na forma prevista no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS INCORPORAÇÕES

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais.

E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os
seus  termos  o  presente  aditamento,  redigido  em duas  vias  de  igual  teor  e
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes.

Maceió/AL, XX de XXXXX de 2020.

Pelo CONTRATANTE:

Desembargador Pedro  Augusto Mendonça de Araújo
PRESIDENTE DOTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Pela CONTRATADA:

                                           Felipe Veronez de Souza
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018                                                                                       2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2020.

À AJ-DG,

Para análise da minuta do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 18/03/2020, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0669910 e o código CRC 2BFD9E11.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2020.
À SAPEV
 
Verificamos que o modelo de Lista de Verificação

inserido no memorando 86 (0651572)  está incompleto, não
correspondendo ao modelo indicado na PORTARIA
PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, em
seu Anexo XV - Alterações contratuais, envolvendo
prorrogações, acréscimos, supressões, reajustes ou
repactuações.

Faltam, por exemplo, alguns importantes links
referentes à prorrogação contratual, tais como: CADIN,
Certidões CNJ e CEIS. 

Assim,  devolvemos-lhe os presentes autos para
complemento da instrução.

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 19/03/2020, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/03/2020, 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
0670365 e o código CRC B157BD25.

0000867-88.2020.6.02.8000 0670365v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2020.

 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

-PRORROGAÇÃO CONTRATUAL-

Empresa: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli-EPP

Procedimento
Administrativo: 0000867-
88.2020.6.02.8000

Contrato: 08/2018

Objeto: gestão de abastecimento de combustíveis com utilização de cartões eletrônicos

DOCUMENTAÇÃO GERAL

Consta dos autos, a seguinte
documentação geral
necessária a quaisquer alterações
contratuais?

Sim Não Evento/Obs.

1 Documentação referente ao
procedimento licitatório realizado? X  PA SEI 0010233-59.2017.6.02.8000, especialmente eventos 0362405, 0368608, 0368625,

0373064.

2 Contrato original assinado pelas
partes? X  0381195

3 Eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes? X  0527506

4
Extrato da publicação na imprensa
oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?

X  0527512

5

O prazo de vigência do ajuste
(contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente?
(Orientação Normativa/AGU nº 03,
de 01/04/2009)?

X  0381195

6

Consulta ao SICAF para verificar se
há registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne
proibida de celebrar
contrato administrativo e alcancem
a Administração contratante?

X  0670651

7
Previsão de recurso orçamentário
para suportar a despesa,
conforme o caso.

X  0660964

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA PRORROGAÇÃO

Despacho SAPEV 0670603         SEI 0000867-88.2020.6.02.8000 / pg. 91



Além da documentação geral,
acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária
à formalização da prorrogação
contratual?

Sim Não Evento/Obs.

1
Manifestação da contratada
demonstrando interesse na
prorrogação do prazo vigência do
contrato?

X  0654378

2

Manifestação fundamentada da
gestão acerca de: a) histórico de
execução do contrato; b)
necessidade da prorrogação; e c)
eventual manutenção das
condições vantajosas do ajuste?

X  0660533, 0660564, 0660584

3

Manifestação fundamentada da
gestão acerca da manutenção,
pela contratada, ao longo da
execução do ajuste, das condições
de habilitação que foram exigidas
na licitação?

X  0496819, 0511463, 0522803, 0535552, 0535842, 0551160, 0561605, 0575355, 0588317,
0603751, 0617043, 0631764, 0641599, 0656074, 0665399.

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1 Fazenda Pública Federal X  

0670651

4.2 Fazenda Pública Estadual X  

4.3 Fazenda Pública Municipal X  

4.4 INSS X  
4.5 FGTS X  
4.6 Justiça do Trabalho X  

5
Consta previsão contratual de
exclusão dos custos não
renováveis?

 X  

5.1 Caso positivo, foram analisados e
excluídos?   Não se aplica

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 23/03/2020, às 16:29, 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
0670603 e o código CRC DA353AC8.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 25.165.749/0001-10
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 06/09/2020
FGTS 02/04/2020
Trabalhista Validade: 05/09/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/08/2020
Receita Municipal Validade: 10/04/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 19/03/2020 18:40 de
CPF: 038.330.994-88      Nome: HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE

11

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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2020.
Senhor Assessor Jurídico da Diretoria-Geral,
 
Devolvem-se os autos, após instrução, com vistas à

renovação da avença, com término previsto para 19/04/2020.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 23/03/2020, às 16:35, 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
0671586 e o código CRC F19773B8.

0000867-88.2020.6.02.8000 0671586v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2020.
Senhor Chefe da Seção de Gestão Orçamentária,
 
Tendo-se em vista o despacho 0660964, tem-se a

informar que:
1) O valor total do contrato é de R$166.980,00

(cento e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta reais) para o
orçamento ordinário e o valor proporcional da renovação, ou
seja, referente ao período compreendido entre 20/04/2020 e
31/12/2020, é de R$116.422,17 (cento e dezesseis mil,
quatrocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos);

2) Considerando-se o valor total para o orçamento
ordinário de 2020, tem-se R$150.610,00 (cento e cinquenta
mil, seiscentos e dez reais), representando uma redução de
R$16.370,00 (dezesseis mil, trezentos e setenta reais), ou
9,80% (nove inteiros e oitenta centésimos por cento);

3) Do valor empenhado este ano, R$78.770,76
(setenta e oito mil, setecentos e setenta reais e setenta e seis
centavos), foram consumidos até hoje, 23/03/2020,
R$34.936,24 (trinta e quatro mil, novecentos e trinta e seis
reais e vinte e quatro centavos), projetando-se uma despesa
adicional de R$10.602,25 (dez mil, seiscentos e dois reais e
vinte e cinco centavos), utilizando-se como paradigma as
despesas realizadas no mês de fevereiro do corrente ano, num
total de R$45.538,49 (quarenta e cinco mil, quinhentos e
trinta e oito reais e quarenta e nove centavos) para todo o
período anterior à renovação contratual, considerando-se que
as determinações da Portaria Conjunta n.º04/2020 perdurem
somente até o dia 31/03/2020;

4) Tendo-se em vista a estimativa descrita no ponto
3, acima, deverá haver um saldo residual de R$33.232,27
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(trinta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e sete
centavos) que, somados ao valor orçamentário disponível para
o orçamento ordinário, R$71.839,24 (setenta e um mil,
oitocentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos),
alcançam o saldo orçamentário provável de R$105.071,51
(cento e cinco mil e setenta e um reais e cinquenta e um
centavos);

5) Consideradas essas informações, o saldo
orçamentário estimado para a renovação contratual
representa uma redução de 9,75% (nove inteiros e setenta e
cinco centésimos por cento), equivalente à redução
orçamentária para a despesa no presente exercício;

6) Neste momento, diante do exposto nos pontos 1
a 5, entende-se adequado realizar a anulação parcial da
2020ne000170 em R$33.232,27 (trinta e três mil, duzentos e
trinta e dois reais e vinte e sete centavos), bem como efetivar
reserva de crédito de R$105.071,51 (cento e cinco mil e
setenta e um reais e cinquenta e um centavos) destinada à
parcela ordinária da renovação contratual;

7) A parcela orçamentária destinada a pleitos deve
ser distribuída destinando-se R$14.886,19 (quatorze mil,
oitocentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos) ao 1º
Turno e R$12.179,61 (doze mil, cento e setenta e nove reais e
sessenta e um centavos) ao 2º Turno.

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 23/03/2020, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0671621 e o código CRC D9EEB7EE.

0000867-88.2020.6.02.8000 0671621v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000867-88.2020.6.02.8000
INTERESSADO :  SAPEV
ASSUNTO : CONTRATO Nº 08/2018. COMBUSTÍVEIS. 2º TERMO ADITIVO

 

Parecer nº 532 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 
Vêm os autos em epígrafe à análise desta

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93, para fins de análise da minuta
(0669742), do segundo termo aditivo ao Contrato nº 08/2018,
celebrado com a empresa NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, CNPJ n°
25.165.749/0001-10, cujo objeto é  a prorrogação da vigência
contratual original por 12 (doze) meses, visando
à continuação da prestação dos serviços de gestão de
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis
juntamente com o ARLA-32.

A lista de verificação prevista na 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,
em seu Anexo XV - Alterações contratuais, envolvendo
prorrogações, acréscimos, supressões, reajustes ou
repactuações, foi anexada  pela gestão contratual (0670603),
sem que fossem relatadas  irregularidades.  

 

2. DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO CONTÍNUO

 
Impende assinalar, inicialmente, que a

possibilidade de prorrogação do ajuste ora proposto encontra-
se albergada no comando contido no art. 57, II, da Lei nº
8.666/93:  

 
"Art. 57. A duração dos contratos regidos
por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários,
exceto quanto aos relativos:
I – Omissis.
II – à prestação de serviços a serem
executados de forma contínua, que
poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vista à
obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada
a sessenta meses.”  

 
O fundamento da hipótese legal é a existência de

contratos de prestação de serviços, cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.
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Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o
administrativista Marçal Justen Filho:

 
“A identificação dos serviços de natureza
contínua não se faz a partir do exame
propriamente da atividade desenvolvida
pelos particulares, como a execução
contratual. A continuidade do serviço
retrata, na verdade, a permanência da
necessidade pública a ser satisfeita. Ou
seja, o dispositivo abrange os serviços
destinados a atender necessidades
púbicas permanentes, cujo atendimento
não exaure prestação semelhante no
futuro. Estão abrangidos não apenas os
serviços essenciais, mas também
compreendidas necessidades públicas
permanentes relacionadas com atividades
que não são indispensáveis. O que é
fundamental é a necessidade pública
permanente e contínua a ser satisfeita
através de um serviço.” 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à
Lei de Licitações e Contratos. São
Paulo:Dialética, 2004, 10ª edição, p.
492/493.

 
Tal conclusão guarda consonância com o caso ora

em análise, porquanto patente que os serviços de gestão de
abastecimento de combustíveis são executados de forma
contínua, sendo que a necessidade da Administração não se
exaure com a prestação num determinado momento, já que
necessita dos serviços prestados a contento,
permanentemente.

 
Dessa forma, tem-se plenamente possível o

enquadramento dos serviços citados como de natureza
contínua, passíveis de previsão de prorrogação contratual,
nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que
aferida a vantajosidade para a Administração, o que foi
verificado pela SEIC/COMAP (0660584).    

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
A minuta  (0669742), como visto, encontra amparo

nas disposições contidas no inciso II, do art. 57 da Lei n.º
8.666/93 e ainda na cláusula sétima do termo contratual
(0504702).

Sabendo-se que o contrato  foi celebrado em
19/04/2019, e que sua vigência abrangeu 12 (doze) meses,
contados da assinatura, constata-se que referido instrumento
está vigente e que o presente o termo aditivo encontra-se
dentro do permissivo legal acima citado (sessenta meses).

Registre-se ainda a  concordância da empresa
contratada (0659964).  

 
Quanto ao conteúdo da minuta (0669742), vê-se

que guarda consonância com as regras dispostas no art. 55 da
Lei de Licitações, pois discrimina as partes contratantes
(preâmbulo), o objeto único da prorrogação (cláusula
primeira), os valores decorrentes da prorrogação
contratual (cláusula segunda), a dotação orçamentária que
garantirá os pagamentos (cláusula terceira), o fundamento
jurídico da prorrogação (cláusula quarta), a vinculação do
termo aditivo ao ato de autorização da Presidência e à
proposta da contratada (cláusula quinta), a publicidade
(cláusula sexta) e, por fim, as incorporações do termo aditivo
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ao contrato principal (cláusula sétima).
 

4. CONCLUSÃO

 

Assim, nos termos do parágrafo único do Art. 38,
da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova, em face
de sua regularidade jurídica, a minuta do segundo termo
aditivo (0669742), com o objetivo de estender, por mais 12
(doze) meses, a vigência do contrato nº 08/2018, firmado com
a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS
EIRELI - EPP, CNPJ n° 25.165.749/0001-10, cujo objeto é   a 
prestação dos serviços de gestão de abastecimento, com o
fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32.   

Ao ensejo, registre-se a ausência da reserva de
crédito para a presente prorrogação.

Por fim, observando a  regulamentação de
regência, remetem-se os autos à ACAGE.  

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 23/03/2020, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/03/2020, às 17:59, 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
0671678 e o código CRC 779A9D90.

0000867-88.2020.6.02.8000 0671678v2
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PROCESSO : 0000867-88.2020.6.02.8000

INTERESSADO : Seção de Administração de Prédios e
Veículos

ASSUNTO : Neo Consultoria. Contrato nº 08/2018.
Renovação. Proposição.

 

Parecer nº 539 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Tratam-se os autos de solicitação de prorrogação

ao Contrato nº 08/2018 firmado com a empresa Neo
Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, que
tem por objeto a prestação de serviços de gestão de
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis e de
ARLA-32, para atender à frota de veículos deste
Regional, conforme proposição feita pela Gestão contratual
por meio do Memorando 86 (0651572), tendo em vista que sua
vigência, estabelecida por meio de seu Primeiro Termo Aditivo
(0527506), expirar-se-á em dia 19 de abril de 2020.

 
Para tanto, cumpre informar que se encontra

contratualmente previsto sua possível prorrogação por até 60
(sessenta) meses, conforme disposição contida em sua
Cláusula Sétima (0381195), tendo sido apresentado
manifestação favorável pela contratada quanto à pretensa
renovação, mantidas inalteradas as atuais condições
contratuais (0659964).
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Em sua Informação n.º 994 (0660584), a Seção de

Instrução de Contratações - SEIC -, com base em pesquisa por
ela realizada (0660533 e 0660564)
demonstrou a vantajosidade de pretensa prorrogação.

 
Observada nos autos a juntada de lista de

verificação elaborada pela Gestão contratual com as
verificações devidas quanto às documentações constantes dos
autos necessárias à formalização da prorrogação, em
atendimento ao preconizado pela Portaria da Presidência
TRE/AL Nº 226/2018 (0670603).

 
A comprovação da manutenção da regularidade

fiscal e trabalhista da empresa contratada foi demonstrada por
meio de declaração obtida junto ao SICAF (0670651), bem
como foi verificanda a ausência de registros desabonadores
desta junto ao TCU, CNJ e Portal da Transparência (0660577)
e ao Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
(0660582).

 
Por outro lado, convém salientar a ausência

da reserva de crédito necessária para pretensa  renovação
contratual.

 
Instada a se manifestar acerca da minuta

confeccionada alusiva à pretensa prorrogação (0669742), a
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio de seu
Parecer n.º 532/2020 (0671678), assim se pronunciou: 

 
Assim, nos termos do parágrafo único do Art.
38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria
Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta do segundo termo aditivo
(0669742), com o objetivo de estender, por
mais 12 (doze) meses, a vigência do contrato
nº 08/2018, firmado com a NEO
CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE
BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, CNPJ n°
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25.165.749/0001-10, cujo objeto é   a 
prestação dos serviços de gestão de
abastecimento, com o fornecimento de
combustíveis juntamente com o ARLA-32.   
Ao ensejo, registre-se a ausência da reserva de
crédito para a presente prorrogação.

 
Por todo o exposto, registramos que não

encontramos óbice à prorrogação pretendida, condicionada ao
registro da devida reserva de crédito, recomendando assim o
envio destes ao Senhor Secretário de Administração para
conhecimento e providências.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 24/03/2020, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 24/03/2020, às 11:45, 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
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0671829 e o código CRC E1E958AE.
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DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2020.
À COFIN
Senhor Coordenador,
 
1. A situação do planejamento de combustíveis para

2020 vs demanda é a seguinte:
 

TABELA 1 - PREVISÃO ORÇAMENTO    
ORÇAMENTO PREVISTO EMPENHADO RESERVADO DIFERENÇA
GERAL  R$                                    

150.610,00
 R$                                              
78.770,76

 R$                            
-  

 R$                                    
71.839,24

PLEITOS  R$                                      
57.657,00

 R$                                                             
-  

 R$             
30.591,20

 R$                                    
27.065,80

#RESERVA PLEITOS: PROC EI 0010884-23.2019.6.02.8000 - GASOLINA PLEITOS MACEIÓ-AL   
     
TABELA 2 - NECESSIDADE DO PROCESSO    
DEMANDA VALOR PROC   
GERAL  R$                                    

116.422,17 0000867-88.2020.6.02.8000   

PLEITOS  R$                                      
31.255,56 0000867-88.2020.6.02.8000   

     
TABELA 3 - DIFERENÇA ENTRE DISPONIBILIDADE E DEMANDA DO PROCESSO   
DIPONIBILIDADES ORÇAM GERAL ORÇAMENTO PLEITOS   
ANULAÇÃO NE  R$                                      

33.232,27  -   

CRED DISPONÍVEL  R$                                      
71.839,24

 R$                                              
27.065,80   

TOTAL  R$                                    
105.071,51

 R$                                              
27.065,80   

DIFERENÇA/NECESSIDADE R$                                      
11.350,66

 R$                                                
4.189,76   

 
2. Assim, smj, conforme tabela 3 acima, será

necessário um complemento de R$11.350,66 no orçamento
geral/jcga, bem como de R$4.189,76 no orçamento de pleitos,
para fins de reserva de crédito. Ademais, considerando
despacho SAPEV (0671621), em seu item 6, é necessário que a
anulação parcial da NE 170 (R$ 33.232,27), seja devidamente
instruído no PA 0010233-59.2017.6.02.8000, da contratação
principal para a materialização da sobra acima.

3. Sugerimos avaliação superior da fonte de
recursos para a diferença/necessidade acima e assim que
decidido (junto com a anulação da NE 170) retornar o mais
breve à SGO para a necessária reserva de crédito.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 26/03/2020, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 26/03/2020, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672423 e o código CRC 65E3C382.

0000867-88.2020.6.02.8000 0672423v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2020.
 
 
À SGO
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para que se proceda

a necessária reserva de crédito, em atendimento aos
Pareceres 532, 0671678, e 539, 0671829.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2020, às 00:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673086 e o código CRC AED176EA.

0000867-88.2020.6.02.8000 0673086v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0673086).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/03/2020, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673383 e o código CRC 65898EDC.

0000867-88.2020.6.02.8000 0673383v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.
Senhor Coordenador da COFIN, solicito avaliar

Despacho SGO 0672423.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 26/03/2020, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673566 e o código CRC 5F9C581D.

0000867-88.2020.6.02.8000 0673566v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Analisando o despacho SGO (0673566),

entendemos s.m.j, que não houve manifestação quanto ao
apontado/sugerido no despacho SGO (0672423) .

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/03/2020, às 19:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673650 e o código CRC 2F2821F2.

0000867-88.2020.6.02.8000 0673650v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2020.
Retornem os autos à SAPEV para reavaliar as

projeções veiculadas no despacho SAPEV (0671621),
considerando o novo cenário de substancial redução
da demanda de combustíveis nos meses de março e abril, em
decorrência das ações para enfrentar a pandemia da Covid-19.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/03/2020, às 22:09, 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
0675094 e o código CRC 55302BC0.

0000867-88.2020.6.02.8000 0675094v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atendimento a vossa determinação (0675094),

procedeu-se à revisão das estimativas, tendo-se em conta a
Portaria Conjunta - 5 - AEP, publicada no DEJEAL de
27/03/2020, tendo-se a apresentar o seguinte:

1. Existe sobra de reserva de crédito nos autos do
PA SEI 0010884-23.2019.6.02.8000, já que o Termo de
Referência - TR, ajustado em 10-03-2020 prevê a aquisição de
5.500 (cinco mil e quinhentos) litros de gasolina (0666289),
contra 5.900 (cinco mil e novecentos) litros de gasolina
previstos no TR original dos autos (0639445), o que resulta
em diminuição da reserva em R$1.807,20 (um mil, oitocentos
e sete reais e vinte centavos) - conforme anotação realizada
naqueles autos (evento 0675805);

2. Tomando-se como paradigma os abascimentos da
frota no período de 20/03/2020 até o presente momento,
somado ao levantamento do conteúdo dos tanques da frota
realizado nesta data, estima-se a necessidade de
abastecimento de 683,44l (seiscentos e oitenta e três litros e
quarenta e quatro centilitros) de diesel S10 e de 218,63l
(duzentos e dezoito litros e sessenta e três centilitros) de
gasolina que, aos preços médios do mês de março praticados
em Alagoas e obtidos nesta data no sítio eletrônico da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natual e Biocombustíveis - ANP,
respectivamente R$3,31 (três reais e trinta e um centavos) e
R$4,07 (quatro reais e sete centavos), estima-se que o valor
necessário para fazer frente às despesas até o dia
19/04/2020 será de R$3.151,98 (três mil, cento e cinquenta e
um reais e noventa e oito centavos);
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3. Considerando-se que, do valor empenhado este
ano, R$78.770,76 (setenta e oito mil, setecentos e setenta
reais e setenta e seis centavos), foram consumidos até hoje,
31/03/2020, R$35.775,51 (trinta e cinco mil, setecentos e
setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) que,
somados à despesa projetada no item 2, acima, totalizam
R$38.987,49 (trinta e oito mil, novecentos e oitenta e sete
reais e quarenta e nove centavos), entende-se adequado
anular a parcialmente a 2020ne00170 em R$39.843,27 (trinta
e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete
centavos) - providência solicitada por meio do despacho
0675802;

4. Dessa forma, tomando-se por referência o
despacho SGO 0672423, os novos valores da última linha do
quadro "diferença/necessidades" seriam respectivamente
R$4.739,66 (quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e
sessenta e seis centavos) e R$2.382,56 (dois mil, trezentos e
oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 31/03/2020, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0675659 e o código CRC 956C0C44.

0000867-88.2020.6.02.8000 0675659v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2020.
 
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Devolvo os presentes autos para que seja dada

sequência à instrução, caso a SGO tenha por atendida sua
demanda, desta feita com a emissão do Despacho SAPEV
0675659, que deve ser considerando, inclusive, para instruir
a proposição de anulação parcial da NE 170 no
valor correspondente a R$39.843,27 (trinta e nove mil,
oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos)
conforme pronunciamento da gestão contratual nos
eventos 0675659 e 0675802 (PA 0010233-59.2017.6.02.8000).

Cópia à SAPEV, para reprouzir o citado
Despacho 0675659 nos autos de nº 0010233-
59.2017.6.02.8000, em atenção ao Despacho SGO 0677496,
proferido naqueles autos.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/04/2020, às 08:48, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677631 e o código CRC BF77A1DB.
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DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.
À SGO,
Para  continuidade do feito, após análise da 

manifestação da SAPEV (0675659) e despacho GSAD
(0677631).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/04/2020, 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
0682303 e o código CRC 4E88D178.

0000867-88.2020.6.02.8000 0682303v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
1. A SAPEV promoveu ajustes nos valores de

combustíveis tanto para orçamento de eleições, quanto para
orçamento ordinário, conforme despacho doc. 0675659, haja
vista a insuficiência que identificamos no nosso despacho
doc. 0672423 (última linha da tabela).

2. Contudo, a SAPEV ainda informa uma
insuficiência de R$ 4.739,66 no orçamento ordinário, bem
como de R$ 2.382,56 em pleitos. Para tanto, vimos uma sobra
de R$ 1.487,60 para o orçamento ordinário e R$ 2.000,00 no
de pleitos agregados à UGR COFIN, de maneira que a
diferença, embora reduzida, ainda persiste.

3. Assim, sugerimos retirar a pequena diferença
negativa de outra despesa agregada que seja indicada pela
própria SAPEV.

 
Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/04/2020, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 14/04/2020, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684788 e o código CRC E00F0FD3.
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DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
À SAPEV,
Diante do despacho SGO (0684788), encaminho os

autos eletrônicos para indicação da despesa que será
remanejada para continuidade do procedimento.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/04/2020, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685223 e o código CRC 87C1CEBF.

0000867-88.2020.6.02.8000 0685223v1

Despacho COFIN 0685223         SEI 0000867-88.2020.6.02.8000 / pg. 117



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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Senhor Coordenador Orçamentário e Financeiro,
 
Entende-se que, face às circunstâncias, não se deve

realizar remanejamento adicional, tendo-se em vista a
pequena diferença entre o valor alcançado até o momento e o
valor integral, proporcional ao período de vigência contratual
neste exercício, bem como a pronunciada redução da
demanda até o dia 30/04/2020, pelo menos, de forma a
compensar a diferença.

Dessa forma, sugere-se a continuidade com os
valores já disponibilizados, tendo-se em conta ainda a
urgência da prorrogação, que deve ocorrer até o dia
17/04/2020, sob pena de extinção contratual e
comprometimento da capacidade logística deste
Tribunal.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 16/04/2020, às 10:13, 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
0686193 e o código CRC 78ADF6F1.

0000867-88.2020.6.02.8000 0686193v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Senhor Coordenador Orçamentário e Financeiro,
 
Roga-se desconsiderar o despacho 0686193, pois,

em entendimento havido com o senhor Secretário de
Administração, estabeleceu-se que o valor faltante deverá ser
remanejado de "Manutenção e Legalização de Veículos", do
orçamento ordinário (0686094), inclusive a parcela destinada
a pleitos, já que o valor necessário, R$382,56, é inexpressivo.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 16/04/2020, às 11:21, 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
0686202 e o código CRC DA19E7AA.

0000867-88.2020.6.02.8000 0686202v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Encaminham-se os presentes autos para obtenção

de autorização de prorrogação contratual, tendo-se em vista o
curtíssimo prazo para sua efetivação, qual seja, 17/04/2020.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 16/04/2020, às 11:23, 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
0686268 e o código CRC FBCEDB2E.

0000867-88.2020.6.02.8000 0686268v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Retornem os autos à SGO/COFIN para, em caráter

de urgência, concluir a reserva de crédito, observando o
Despacho SAPEV 0686268, ao qual acrescento apenas a
recomendação de que a pequena parcela destinada a Pleitos
seja remanejada da Despesa Agregada "Adicional de Energia
Elétrica", que passará de R$ 135.565,00 para R$ 135.182,44
(alterar a planilha do PA 0009992-51.2018.6.02.8000, evento
0540468).

Lembro que a prorrogação deve ser autorizada
preferencialmente ainda nesta data, sob pena de
descontinuidade contratual (final de vigência no próximo
domingo, dia 19).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/04/2020, às 11:44, 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
0686283 e o código CRC CD5766F1.

0000867-88.2020.6.02.8000 0686283v1

Despacho GSAD 0686283         SEI 0000867-88.2020.6.02.8000 / pg. 121



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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0686283).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/04/2020, às 13:43, 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
0686373 e o código CRC 085156E9.

0000867-88.2020.6.02.8000 0686373v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/04/2020, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686644 e o código CRC 7D414DC3.

0000867-88.2020.6.02.8000 0686644v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 318 - ORDINÁRIO.
NE 319 - PLEITOS.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 16/04/2020, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686667 e o código CRC DE3D022F.
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Prezados Servidores,
 
Solicitamos desconsiderar os eventos 0686644 e

0686667, por se tratar de emissão de reserva de crédito e não
de notas de empenho, já canceladas no SIAFI por meio das NE
320 e NE 321.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 16/04/2020, às 18:19, 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
0686831 e o código CRC 6813914E.

0000867-88.2020.6.02.8000 0686831v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  16/04/20  18:22                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 16Abr20                            NUMERO  : 2020PE000114   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO PATA ATENDER O PROC. 0000867-88.2020.6.02.8000 -
  GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. MINUTA 2º TERMO ADITIVO (0669742).   
  PRORROGAÇÃO CONTRATUAL (CTR 8/18) - PLEITOS.                                  
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167864  0100000000 339030 070277 FUN MATAUX                31.255,56
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   16Abr20   18:14
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  16/04/20  18:22                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 16Abr20                            NUMERO  : 2020PE000115   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO PATA ATENDER O PROC. 0000867-88.2020.6.02.8000  
  GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. MINUTA 2º TERMO ADITIVO (0669742).   
  PRORROGAÇÃO CONTRATUAL (CTR 8/18) - ORDINÁRIO.                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167674  0100000000 339030 070277 ADM MATAUX               116.422,17
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   16Abr20   18:19
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                                

SIAFI - Pré-Empenho  (0686850)         SEI 0000867-88.2020.6.02.8000 / pg. 127



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 114 - PLEITOS.
PE 115 - ORDINÁRIO.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 16/04/2020, às 18:39, 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
0686851 e o código CRC 7B100204.
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Promovida a reserva de crédito

(docs. 0686847 e 0686850), evoluo os autos à Diretoria-Geral,
pedidno vênia que seja autorizada a prorrogação contratual,
conforme já aferido pela Assessoria Jurídica (doc. 0671678) e
pela ACAGE (doc. 0671829).

Peço vênia para que a este feito seja dada total
prioridade, posto que a vigência da contratação encerrar-se-á
no próximo domingo, dia 19.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/04/2020, às 23:54, 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
0686905 e o código CRC 877D4E9C.

0000867-88.2020.6.02.8000 0686905v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Senhor Presidente,
Trata-se de solicitação visando à formalização do

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018, firmado entre este
Tribunal e Empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios
Eireli - EPP, que tem por objeto a prestação de serviços de gestão de
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis e de ARLA-32,
para atender à frota de veículos deste Regional.

O citado aditivo visa à prorrogação da vigência contratual
por mias 12 (doze) meses.

A Assessoria Jurídica desta Direção-Geral, por meio do
Parecer 532 (0671678), aprovou, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta 0669742 do aditamento em questão, ressalvando a
ausência da reserva de crédito.

Observando a regulamentação de regência, os autos
foram encaminhados à Assessoria de Contas e Apoio à Gestão que,
mediante o Parecer 539 (0671829), não encontrou óbice à
prorrogação pretendida, condicionando, apenas, à juntada da reserva
de crédito.

Após, o Senhor Secretário de Adminsitração, por sua vez,
informou que a reserva de crédito consta nos documentos ora
insertos nos eventos nº 0686847 e nº  0686850, ressaltando que a
vigência da contratação encerrar-se-á no próximo dia 19/04,
domingo.

Assim, tendo em vista toda a instrução ora levada a
efeito, submeto a Vossa Excelência a aprovação da lavratura do
2º Termo Aditivo, conforme solicitado.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/04/2020, às 10:32, 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

Conclusão GDG 0686907         SEI 0000867-88.2020.6.02.8000 / pg. 130



0686907 e o código CRC 371466D6.
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PROCESSO : 0000867-88.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : Contrato nº 8/2018 – fornecimento de combustíveis e do reagente ARLA-32. Celebração. Segundo termo aditivo. Prorrogação de
vigência contratual.

 

Decisão nº 1105 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
 
Tramitam os presentes autos por provocação da Seção de

Administração de Prédios e Veículos (0651572) que pugna pela
celebração de termo aditivo, o que viabilizará a prorrogação do
contrato nº 8/2018. Conforme manifestação da SEIC (0660584), há
manifesto interesse da contratada e vantajosidade na eventual
pactuação.

 
No que diz respeito à instrução, constato manifestação

favorável da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0671678)
ratificando a legalidade da minuta (0669742) apresentada, nos autos,
pela Seção de Licitação e Contratos. Quanto à Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão (0671829), a unidade evidenciou o imperativo de que
houvesse o registro, nos autos, da necessária reserva de crédito. A
formalizada, enfim, consta de despacho registrado pela Secretaria de
Administração (0686905).

 
Tudo posto, aprovo a minuta e, com isso, autorizo a

formalização do segundo aditivo ao Contrato nº 08/2018, em que
consta, como contratada, a empresa NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELLI - EPP, CNPJ nº
25.165.749/0001-10 – avença que regula a  prestação dos serviços de
gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis e do
reagente ARLA-32, da frota utilizada por este Tribunal –, cuja
finalidade é prorrogar a vigência contratual por mais um período
de 12 (doze) meses, atingindo o aditivo o valor global de R$
194.251,02 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e um
reais e dois centavos), valor que já inclui o desconto da taxa de
administração pelo índice de -2,01% (negativo em dois inteiros e um
centésimo por cento).

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para as

providências cabíveis, especialmente as relativas à ciência da
contratada, à formalização do termo aditivo e à sua subscrição, bem
como emissão da respectiva nota de empenho, estando também
desde já autorizado o procedimento para a liquidação mensal de
despesa, quando for o caso.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/04/2020, às 11:31, 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
0687211 e o código CRC A7E3B09A.

0000867-88.2020.6.02.8000 0687211v3
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DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2020.
Remeto os autos à SLC e à COFIN, para

cumprimento da Decisão nº 1105, da Presidência (0687211).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/04/2020, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687302 e o código CRC EF5D41C4.

0000867-88.2020.6.02.8000 0687302v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho SAD (0687302).
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/04/2020, às 12:07, 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
0687333 e o código CRC FD31DD85.

0000867-88.2020.6.02.8000 0687333v1
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E-mail - 0687344

Data de Envio: 
  17/04/2020 12:09:48

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    simone.faria@neofacilidades.com.br

Assunto: 
  2º Aditivo ao Contrato nº 08/2018 para assinatura

Mensagem: 
  Boa Tarde!

Segue em anexo o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018 para impressão de duas vias e assinatura das
mesmas.

Após devolver as duas vias assinadas pela empresa para Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Anexos:
    Segundo Termo Aditivo ao Contrato 08-2018 - prorrogação - NEO.pdf
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E-mail - 0687852

Data de Envio: 
  20/04/2020 14:08:49

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS <sapev@tre-al.jus.br>

Para:
    empenho@neofacilidades.com.br
    sapev@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Contrato n.º08/2018 - 2º Termo Aditivo - Encaminha - Nota de Empenho

Mensagem: 
  Senhora Contratada,

Encaminha-se, por este, cópia da nota de empenho destinada à parcela de orçamento ordinário (não-
eleitoral) do 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º08/2018, para liberação do serviço de abastecimento
necessário à movimentação da frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - que o sistema acusa
equivocadamente "Contrato Encerrado!" e necessita de atualização urgente.
Solicita-se, com a maior brevidade possível, seja confirmado recebimento deste, com o restabelecimento
dos serviços contratados.

Atenciosamente,

Henrique Cirqueira Freire
Gestor Contratual

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0686644.html
    E_mail_0687344.html
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/04/2020, às 08:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/04/2020, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 23/04/2020, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689358 e o código CRC C9EF813E.

0000867-88.2020.6.02.8000 0689358v2
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/04/2020, às 08:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/04/2020, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 23/04/2020, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689361 e o código CRC 30098F60.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 326 - ORDINÁRIO
NE 327 - PLEITOS.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 22/04/2020, 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
0689362 e o código CRC B830832E.
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E-mail - 0689482

Data de Envio: 
  22/04/2020 16:14:40

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS <sapev@tre-al.jus.br>

Para:
    contratos@neofacilidades.com.br
    daniele.guissi@neofacilidades.com.br

Assunto: 
  Encaminha 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º08/2018 para assinatura

Mensagem: 
  Boa Tarde!

Segue em anexo o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018 para impressão de duas vias e assinatura das
mesmas.

Após devolver as duas vias assinadas pela empresa para Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL.

Atenciosamente,
Henrique Cirqueira Freire
Gestor

Anexos:
    PRORROGAÇÃO CONTRATO.PDF
    E_mail_0687344.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2020.
À  SAD,
Para assinatura dos empenhos 2020NE000326

(0689358) e 2020NE000327 (0689361).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/04/2020, às 08:31, 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
0689887 e o código CRC B0D719F4.

0000867-88.2020.6.02.8000 0689887v1

Despacho COFIN 0689887         SEI 0000867-88.2020.6.02.8000 / pg. 141



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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2020.
Devolvo os autos à SLC, para juntada do

instrumento contratual e demais providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/04/2020, às 23:45, 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
0690722 e o código CRC 4F5AD426.
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